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ČESKÝ  JAZYK 

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU (Vlepte nebo opište do šs.) 

 Doplň správně i/í nebo y/ý: 

nesl_šné  pl_šové  tlapky, m_lý Zb_šek , ml_nář musí ml_t ob_lí, hlem_žď je sl_zký, 

starob_lý náb_tek, bl_štivá v_dl_čka, p_štivý netop_r,M_lena v_šívá ,b_lá p_voňka, 

přijď z_tra, podej m_ hřeb_k, neb_j ho, m_ jsme b_li v Přib_slavi, kob_la a b_k patří 

mezi dob_tek, s_rová zelenina,v_soká l_pa, brz_ v_běhne, brz_čko vstává, v_borný 

l_žař, m_sl_vec přišel na m_tinu, m_šky rády jedí s_r,  s_rky nepatří dětem do rukou, 

má l_sou hlavu, pes se l_sá,s_kory a s_čci žijí v lese, mlsný  jaz_k, Al_k v_je u 

boudy, Ol_na v_je věneček z b_l_n, v_děl jsem třp_tivé pl_šky, um_j si šp_navá l_tka 

 

Doplň správně velká a malá písmena: 

_aminka  a _atínek, _aní  _čitelka  _ováková, _rinc _ajaja, _es _rok ,  

slon _imbo, _trejda _arel,  _amarádka _irka, _oupežník  _umcajs , _ěsta  _raha  a  

_rno, _eka _ltava, _ánové_ukáš  a  _omáš 

 

 Použij tato slova správně ve větách. Tvary slov můžeš upravovat: 

být - 

_________________________________________________________________ 

bít - 

_________________________________________________________________ 

mýt - 

________________________________________________________________ 

mít - 

_________________________________________________________________ 

výška - 

______________________________________________________________ 

vížka - 

_______________________________________________________________ 



výr - 

_________________________________________________________________ 

vír - 

_________________________________________________________________ 

 

MATEMATIKA   

Slovní úlohy – objem a povrch kvádru a krychle 

Obal na novou vědomostní hru o Praze se vyrábí ve tvaru krychle o hraně délky 12 
cm. Vypočítej, kolik cm2 kartonu se potřebuje na jednu krabičku, musí-li se připočítat 
96 cm2 na slepení. 
 
 
Zahradník chce natřít pět květináčů tvaru krychle a potřebuje koupit barvu. Květináč 
má délku hrany 70 cm. Kolik plechovek musí zahradník koupit, jestliže bude květináč 
natírat jen zvenku (bez dna) a jedna plechovka vystačí na 5 m2 plochy? 
 
 
Děvčata budou hrát divadlo. Divadelní sál upravují z prázdného skladiště, které je 6 
m dlouhé, 4 m široké a 2,5 m vysoké. Místnost potřebuje vymalovat všechny stěny a 
strop. Bude stačit jeden nátěr. Kolik plechovek barvy musí koupit, když v jedné 
plechovce je 5 kg barvy a 1 kg vystačí na 6 m2? 
 
 
Jaké množství sena bylo uschováno ve stohu, poskládaného z 1 200 balíků o 
rozměrech 40 cm, 30 cm a 80 cm? 
 
 
Jak dlouho vystačí kyslík 5 lidem v místnosti o rozměrech  
6 m, 5 m a 2,5 m, jestliže každý z nich vydýchá za 1 den  
15 m3 vzduchu? 
 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Pracovní sešity str. 79/slovní zásoba k 6C – Film, Cameras, Action 
+ prac. sešity str. 73 – have to – sloveso muset – zápisky a nastudovat 
  

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

Hör gut zu und sprich nach:/Poslouchej a opakuj: 

https://www.dw.com/en/5-where-are-you-from/a-19518313 

 

https://www.dw.com/en/5-where-are-you-from/a-19518313

