
Seznam úkolů č. 3 na úterý, 17.3.2020 Zde napiš své jméno: 

Datum zadání: 16.3.2020 večer 

Datum odevzdání: do čtvrtka, 19.3. do 8:00 ráno 

ČJ:   

Opět zkuste pracovat na počítači přímo do tohoto dokumentu 

1. Nejprve si zkus tento on-line diktát: http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=43&sel=1 

(Kdyby ti to nešlo najít, jdi touto cestou: do vyhledávače zadej: „cestina.diktaty.cz“, z nabídky vyber 

„1.vyjmenovaná slova“, „souhrnná cvičení“, „Mas?tá strava je s?tá“) 

Neodhaduj, přemýšlej, ať víš, jak to umíš. Když nebudeš spokojený s výsledkem, zkus stejný diktát 

znovu.  

Napiš mi, jak se ti diktát povedl: moje úspěšnost: ………………………….. 

2. Nové učivo: Mluvnické kategorie sloves 

Zopakuj si: slovesa vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají, nebo co se s nimi děje. Ptáme se na ně: 

Co dělá? 

Ve větách vyznač (podtrhni nebo barevně označ) slovesa: 

Kuřátko a obilí 

Jak to bylo, pohádko? Zabloudilo kuřátko. Za zahradou mezi poli pípá, pípá, nožky bolí. Ve vysokém 

obilí bude večer za chvíli. Povězte mi, milé ovsy, kudy vede cesta do vsi? Jen se zeptej ječmene, snad 

si na to vzpomene. Ječmen syčí mezi vousy: „Ptej se pšenic, vzpomenou si!“ Kuře pípá u pšenic, 

nevědí však také nic.  

Zkontroluj si řešení: 

Jak to bylo, pohádko? Zabloudilo kuřátko. Za zahradou mezi poli pípá, pípá, nožky bolí. Ve vysokém obilí bude večer za chvíli. Povězte mi, 

milé ovsy, kudy vede cesta do vsi? Jen se zeptej ječmene, snad si na to vzpomene. Ječmen syčí mezi vousy: „Ptej se pšenic, vzpomenou si!“ 

Kuře pípá u pšenic, nevědí však také nic.  

U sloves určujeme osobu, číslo, čas, způsob. 

Osoba může být:   první (1.) – já, my 

   druhá (2.) – ty, vy 

   třetí (3.) – on, ona, ono, oni, ony, ona  

Číslo může být:    jednotné – já, ty, on, ona, ono 

   množné – my, vy, oni, ony, ona 

Prohlédni si tabulku a dobře si ji zapamatuj. Opiš si ji do sešitu ČJ 1 (neposílej mi kopii): 

osoba Číslo jednotné Číslo množné 

1. já my 

2. ty vy 

3. On, ona, ono, Oni, ony, ona 

 

 

 

http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=43&sel=1


U sloves nejprve doplň zájmeno, které se tam hodí, a pak podle tabulky urči osobu a číslo: 

 zájmeno osoba číslo 

Jedna dvě, Honza jde    

Nese pytel mouky    

Já mám koně, vraný koně    

To jsou koně mý    

Proč se zlobíš?    

Koupíme si hrách    

Zahrajte mi, muzikanti    

Učitelky učí     

Eliška přišla    

Přijeďte brzy    

Koulelo se jablíčko    

Všichni se smáli    

Hříbata poběží    

Napsal jsi adresu    

 

Zkontroluj si řešení: 

 zájmeno osoba číslo 

Jedna dvě, Honza jde on 3. j. 

Nese pytel mouky on 3. j. 

Já mám koně, vraný koně já 1. j. 

To jsou koně mý ony 3. mn. 

Proč se zlobíš? ty 2. j. 

Koupíme si hrách my 1. mn. 

Zahrajte mi, muzikanti vy 2. mn 

Učitelky učí  ony 3. mn 

Eliška přišla ona 3 mn 

Přijeďte brzy vy 2 mn 

Koulelo se jablíčko ono 3 j 

Všichni se smáli oni 3 mn 

Hříbata poběží ona 3 mn 

Napsal jsi adresu ty 2 j 

 

Tak co, jak se ti dařilo? Napiš mi, kolik jsi měl v tabulce chyb: …………… 

Dnes jsme si napsali diktát, zapsal sis tabulku do sešitu a naučili jsme se určovat osobu a číslo u 

sloves. Kdyby ti bylo něco nejasného, zavolej mi: 607 858 190. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M: 

Jednotky hmotnosti: g (=gram), kg (= kilogram), t (= tuna) 

1 t = 1 000 kg  1 kg = 1 000g 

1. Zapiš tři věci, které vážíme na: 

Gramy: ……………………………………………………. 

Kilogramy: ………………………………………………….. 

Tuny: ……………………………………………………….. 

2. Převáděj: 

a) Na gramy: 4 kg = ………….., 2 kg 350 g = …………………., 5 kg 64 g = ……………………………..,             

12 kg 781 g = ………………………, 25 kg = ……………………. 

b) Na kilogramy: 6 000 g = ………………, 7 t = ……………………, 3 t 24 kg = ………………………., 17 000 g = 

…………………, 10 t 632 kg = ……………………. 

c) Na tuny: 3 000 kg = ………………….., 15 000 kg = …………………., 450 000 kg = ………………….., 0 kg = 

…………….., 2 200 000 kg = ……………………….. 

3. V krabici je 20 kusů čokolád. Každá čokoláda má hmotnost 300g. Jakou hmotnost v kg má 

obsah celé krabice? (neber v úvahu hmotnost prázdné krabice)  

Výpočet: ……………………………………….. 

Odpověď: …………………………………………….. 

Jakou hmotnost by mělo 7 takových krabic? 

Výpočet: ……………………………………….. 

Odpověď: …………………………………………….. 

4. Převáděj jednotky hmotnosti:  

2 t = …………..kg  1 282 g = ………….kg …………..g  2 000 g = ……………..kg 

5 kg = ……………. g  13 004 g = ………….kg …………..g  4 t = …………….. kg 

8 000 kg = …………..t  4 072 kg = ………….t …………..kg  35 kg = …………… g 

1 t 75 kg = …………..kg 3 kg 200 g = ……………….. g  70 kg = …………….. g 

5. Na nákladní auto naložili 20 přepravek s ovocem po patnácti kg, 30 krabic s kompoty po 

dvanácti kg a 15 balení sirupu po deseti kg. Jaká je celková hmotnost naloženého zboží? 

Zápis:     výpočet: 

Ovoce…….….20 přepravek po 15 kg   ovoce:……………………………………………  

Kompoty………………..    Kompoty………………………………………. 

Sirupy……………………..    Sirupy…………………….. 

       Celkem……….. 

Odpověď: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



6. Maminka nakoupila 3 kg brambor, chléb, který měl hmotnost 1 kg 600g, 10 rohlíků po 150g, 

1 kg cukru a 250 g másla. Kolik vážil celý nákup? 

(upozornění: pamatuješ si, že nemůžeš sčítat různé jednotky?) 

Zápis:     převedeno na stejnou jednotku: 

Brambory…………………………….  ……………………… 

Chléb……………………………….…  ……………………… 

Rohlíky ………………………………  ……………………. 

Cukr…………………………………….  ……………………….. 

Máslo………………………………..  …………………………………… 

    Celkem:………………………………………………… 

Odpověď: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pokud jsi vše zvládl až sem, můžeš být se sebou spokojený, protože jsme dnes udělali velký kus 

práce! Dnes žádná angličtina, ta bude zítra. 

Těším se na tvé řešení 

Děvčatům se omlouvám, že píši v mužském rodě. Věřím, že mě pochopíte 😊 

Ludmila Písková 

 

 


