
Týdenní DÚ      Jméno:_________________________ 

1. Doplň: 

Děda __avel svolával na moji hlavu hromy a blesk_, protože jsem si p_jčil kolo be_ dovolení. 

Děvčata přišla op_t s novými sukněm_. V našich les_ch jen málokdy uv_díme sov_. Mus_me 

říci panu doručovateli __ovotnému, že jsme nedostali sobotní v_tisk nov_n. Za v_lohou stál_ 

nabl_skané aut_ cizích značek. Blahopřáli jsme vítěznému běžc_. Na trati _urnov – L_berec 

jsou dobré silnic_. Z maminčiny váz_ zb_l_ po mém uklízení jen střepy. Koup_m jí novou, 

he_čí. V neděl_ uschlo jmel__. Přijela teta __ěta ze __umav__. Prý tam je oškl__vé počas__. 

Nezb__lo nám žádné cukrov__.  

 

2. Podtrhni v 1. cvičení 10 podstatných.  

 Vypiš z prvního cvičení jedno p. jméno a urči číslo, pád a vzor (u rodu středního a ženského): 

r. muž. život.:__________________________________________________________________________________ 

r. muž. neživ.:__________________________________________________________________________________ 

r.žen.:________________________________________________________________________________________ 

r. střed.:______________________________________________________________________________________ 

 

3. Podtrhni všechna slovesa, tři vyber a urči osobu, číslo, čas: 

Rád chodím na hřište. Půjdeš se mnou? Budeme hrát vybíjenou. Kluci chtěli hrát kopanou. Přijdeš 

brzy? Musíme se ještě domluvit. Běžím se převléknout. Nechcete jít s námi? Půjdeme, ale musíme si 

napsat úkoly. Budete pospíchat? Kdo vezme klíč? Může ho vzít Honza. 

 

 

                                        

4. Dej slovesa do správného tvaru:  

číst (2. os., č. j., čas min)  

umazat se (3. os., č. j., čas bud)  

psát si (2. os., č. mn., čas přít)  

umýt si (1. os., č. mn., čas min)  

 

5. Urči skladební dvojice. 

    Babička snědla vanilkové rohlíčky.    Nový rok začal zajímavě. 

 

6. Urči slovní druhy. 

 Musíš napsat dopis babičce krasopisně. Na popisování cedulek si vezmi modrou pastelku. Oni mi to vzali!  

7. Urči stavbu slova: (předpona, kořen, přípona) 

    SKLÍČKO SKLÁŘ  SKLÁRNA ZBYTEK  ÚBYTEK  PŘEBYTEK 

 

SLOVESO osoba číslo čas 

    

    

    



1. Sečti a odečti:  

337 426 423 763 947 600   874 325 

609 199 590 027    - 390 009 - 699 300 

 

2. Vynásob. 

   3 724   62 395     2 237     3 427 

    .      4    .      5     ._    3     .     7 

 

3. Vyděl a proveď zkoušku násobením. 

 7 265 : 4 = _____________   ZK: 

 

 

 9 320 : 7 = _____________   ZK: 

 

 

4. Zjisti části čísel.      5. Vybarvi tři osminy. 

   

výsledek 300 88 260 

½ výsledku 
   

¼ výsledku 
   

 

6. Vyřeš rovnice. 

 

3x + 6 = 12   7x – 5 = 30 

___________________  ___________________ 

___________________  ___________________ 

___________________  ___________________ 

 

7. K Vánocům jsem dostala 30 dárků. Máma dostala polovinu. Zbytek táta. Celkem jsme 

měli 58 dárků. Kolik dárků dostala máma a kolik táta? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


