
Seznam úkolů č. 6 na pátek, 20. 3. 2020  Jméno: 

Datum zadání: 19.3.2020 večer 

Datum odevzdání: do pondělí, 23.3. do 8 h ráno 

 

Český jazyk: 

1. On-line diktát: https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-to-jste-netusili/27 Najdeš ho i 

tak, že zadáš: umíme česky  , v sekci „pravopis“ vybereš „mluvené diktáty“, „5. třída“ , 

v přehledu „To jste netušili“ a vybereš „Venku v bouřce“. Nejdřív si ho poslechneš, potom ti 

diktují po větách a ty na počítači zapisuješ. Když zapomeneš část věty, pustíš si ji znovu. Jak 

dopíšeš větu, klikneš na „zkontrolovat“ a pak si pustíš další větu. Ze začátku to možná bude 

hodně o hledání písmenek na klávesnici a překlepech, ale nenech se odradit, trénink dělá 

mistra 😊. Můžeš mi napsat, jak se ti to povedlo.  

Napiš mi, jak se ti to povedlo: …………………………………………………….. 

2. Teď si procvičíme ve vyhledávání sloves – zde: https://www.umimecesky.cz/rozbory-5-trida 

(v Rozborech vybereš 5. třída, sjedeš dolů na Tvarosloví, slovní druhy, a vybereš určování 

sloves – lehké) Budeš vyhledávat slovesa ve větách. Zase budeš mít okamžitou kontrolu.  

Opět mi napiš, jak se ti to povedlo: ……………………………………………………………………………… 

3. A teď naostro:  

Ve větách v tabulce vyhledej sloveso v určitém tvaru a urči u něj osobu, číslo a čas: 

                                osoba číslo čas 

Blechy daly celou zimu 

pokoj. 

   

Ale dnes jedna Baryka 

kousla. 

   

Pocházíme z jižních 

Čech. 

   

Musíš se zahřát 

pohybem. 

   

Tak jsem se do toho 

pustil. 

   

Máš rád čápy?    

Vy to ale budete 

umět! 

   

Zítra jim zaštěkám na 

pozdrav. 

   

Brzy budou sedět na 

vajíčkách. 

   

Udělali jste mi radost.    

Udělali mi radost.    

Uděláte mi radost.    

Pochopil jsi to?    

Brzy to pochopíš.    

 

https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-to-jste-netusili/27
https://www.umimecesky.cz/rozbory-5-trida


Matematika: 

1. Do prázdných obdélníčků dopiš čísla tak, aby součet svisle, vodorovně i úhlopříčně byl vždy 

roven číslu napsanému nad magickým obdélníkem: (asi budeš potřebovat papír na pomocné 

výpočty) 
 

6 750    16 200    ? 

  2 500 

3 250  2 250  

  3 000 

 

 

 

 

2. Doplň jednotky hmotnosti: 

4 t = 4 000 ….    7 kg 300 g = 7 300 ….. 

12 kg = 12 000 …    2 450 g = 2 … 450…. 

6 000 g = 6 ….    5 470 kg = 5…. 470 …. 

51 000 kg = 51 ……    1 005 g = 1 …  5…. 

47 000 g = 47 ….    12 t 42 kg = 12 042 …. 

120 kg = 120 000 ….    50 203 kg = 50 … 203 … 

 

3. Do supermarketu přivezli 55 kg banánů, 68 kg jablek, 300 kg brambor, 35 kg mrkve, 60 kg mandarinek, 

60 000 g pomerančů, 45 kg rajčat, 40 000 g paprik a okurky. Celkem přivezli 700 kg zboží. Kolik 

kilogramů okurek přivezli? 

Zápis:    převedeno na stejnou jednotku 

Banány…………   ………………………… 

Jablka ……………   ……………………….. 

Brambory …………….   …………………………… 

Mrkev …………………….   ……………………………. 

Mandarinky ………………  ………………………….. 

Pomeranče …………….   …………………………… 

Rajčata ……………….   ………………………….. 

Papriky ………………   ………………………….. 

Celkem …………………   ………………………………. 

Okurky: výpočet: …………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Odpověď: …………………………………………………………………………………… 

 4 340 3 920 

 3 500  

3 080   

3 600   

 5 400  

 4 200  


