
Ahoj třeťáci,  

již mi někteří posíláte poslední úkoly, které jsem zadala k vypracování do 3. dubna. Z českého 

jazyka a z prvouky (Já a můj svět) byly úkoly lehké. V matematice jste se asi trochu zapotili. 

Posílám vypracované stránky 16 a 17 ke kontrole. Můžete si provést v sešitech opravu nebo 

doplnění. Dvě cvičení jsem nevyplnila, ta jsou opět ke známkování.  

Kdo nestíháte, můžete úkoly poslat do Velikonoc. Kdo pilně pracoval, má teď několik dnů 

volno. Může si třeba číst nějakou knihu nebo si užívat sluníčka. 

Mějte se hezky. Iva Zoubková 

 



JEDNOTKY HMOTNOSTI A OBJEilIU
1.Vyznač VŠe, co byszvážil(a) na g, kg, nebo tuny:

2. Vypočítej: Ú 
" 

t,' ť/ yr i/.,-:,l t

250 g + 6 g:___-___,:__*g 620 kg + 60 kg =

Učebnice str.71_72

372t+4t=

521 t+ 7 t=

7631+6t=

Kanystr naplněný olejem má hmotnost
17 kg' Je_li naplněn jenzpoloviny, má hmot-
nost 9 kg, Jakou hmotnost má prázdný
kanystr?

9539+4g=

1529+7 g=

810k9+35k9=

4T5kg+20k9=

3. Sestav tabulku, ze které snadno vyčteš, kolik I a. vyreste problémový úkol' Práce ve skupině:
Kč stojí dané mnoŽství:

K9
Hroznové

víno Brambory

1kg 50 Kč 25 Kč
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pŘírlaDY TYPu í09 + íí5-9 Učebnice str' 73

1. Vypočítej:

839+ S= 814 773_a= ]6í 588+l=5?í 4s2-s=LrlT
146+6= 45L 127+S=41! 147 -9 =4

354 + 8 = ,1 bL 654-9=b4 369+ a= jÍ,t 320 - I =,311

e56+7=qbi Ts3_g=l4t 258+a=26Í 987 - s =!1ď2

349 + 8= 3,Ť7 373-g=36tr 383- s=jiť 352-g=3r.3

2' Cvicení podle učebnice _ strana 73, cvičení 4:

a) Seřad'ceny bot podle ceny od nejdraŽších po nejlevnější.

n0/ _L !vt lq0,- !''ď? , - 2ď4,-

b) Napiš, kdo měl nejdraŽšía kdo nejlevnější boty' 
,1r,l 

*r;,Izu
NejdraŽší boty měla: (/Ár){-y...'...'' Nejlevnější boty měla:. .t''i.ů..

3. Navrhni tabulku, ze které lze určit, kdy
bude mít kniha 180 stran.

Spisovatel píše novou knihu. Každý
den napíše přesně 6 stránek' V sou-
časné době má uŽ napsáno 156 stran.

Spočítej, kolik stránek bude mít na-
psáno zítra, pozítŤí, popozítří. '. za
dalších 10 dní.
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a. Řeš slovníúlohu:

V obchodě Sport měli 2 druhy kopacích míčŮ.

Jeden stál 565 Kč a ten druhý byl o 8 Kč lev-

nější. Kolik korun stál druhý míč?

s. Řeš slovní úlohu: O 2N A'yt l,t) 'l l
lvan dostal novou teplákovou soupravu za
283 Kč. Jana dostala Soupravu, která byla
o 9 Kč levnější' Kolik korun stála Janina
souprava?

4+++[0=23Ť


