
Týdenní úkol                    5. 10. - 9. 10. 

Jméno:_____________________  

 

Vyřeš situace popsané v rámečcích. 

Zapiš příklady, které ti pomáhají k výsledku. 

 

 

 

 

 

 

  

6) Na plaveckém výcviku bylo celkem 26 

dětí a byli tam přesně pět dní. Každý den šli 

do jídelny na snídani, oběd a večeři. Kolikrát 

se celkem děti sešly v jídelně na jídlo? 

4) Na plaveckém výcviku bylo 30 dětí. 

Jeden den si mohly vybrat mezi 

krátkou a dlouhou procházkou. 

Třetina dětí vyrazila na krátkou 

procházku. Ostatní děti šly na 

dlouhou. Kolik jich šlo na dlouhou 

procházku?  

3) Na jednom pokoji bydlel Kryštof, Marek a Tomáš. 

V pokoji jsou tři postele. Kolik je různých variant, jak 

si můžou kluci postele rozdělit? Zkus si varianty 

zapsat nebo nakreslit. 

 

 

 

2) Děti na plaveckém výcviku plavaly 

v bazénu, který byl dlouhý 18 metrů. 

Během první hodiny ho přeplavaly 

pětkrát. Kolik metrů celkem uplavaly? 

1) V jednom patře hotelu bylo 7 pokojů. 

V každém pokoji bylo 6 postelí. Kolik lidí 

se mohlo v tomto patře ubytovat? (každý 

musí mít vlastní postel) 

5) Na dlouhou procházku jsme vyšli od hotelu, 

který je ve výšce 1060 metrů. Vyšli jsme po 

sjezdovce na vrchol kopce, který je ve výšce 

1210 metrů. O kolik výš jsme se během cesty 

dostali? 



1) Přečti si tento text. Doplň na prázdná místa správná písmenka.  

 

V __terý jsme př__jeli do hotelu Energetik v Peci pod 

__něžkou. Poprvé jsme viděli lektor__ na plaván__. Za chvíli 

jsme byli na pokoj__. Dali jsme si dobr__ oběd s ostatn__mi 

třeťák__.  

Odpoledne jsme šli na prvn__ plaván__. Naš__ lektoř__ se 

jmenovali __artin a __ichal. Byla s n__mi legrace. Každ__ 

den jsme chod__li ven na procházk__ a dvakrát za den do 

bazénu. Moc jsme si to už__li. Někdo v noc__ viděl i měsíc 

v __plňku. 
 

2) Vyber si dvě věty z textu a opiš je psacím písmem na tyto řádky. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3) Tohle jsou mluvící vlny.  Vymysli a napiš do bubliny, co by asi mohly říkat, kdyby se 

objevily minulý týden v bazénu v našem hotelu Energetik.  

 
 

Označ každou úlohu v ČJ i M pomocí semaforu. 

        = bylo to pro mě snadné 

        = bylo to těžší, ale zvládl/a jsem to 

        = bylo to pro mě hodně těžké 

Zakroužkuj správné dokončení: 

Domácí úkol jsem dělal/a… 

o úplně sám/sama 

o s malou pomocí 

o s velkou pomocí 

  


