Téma: Míry, nakupování a počítání
Cvičení 1: Škrtněte, co nemůžete v obchodě koupit.
Př.: V elektronice nemůžu koupit sukni. (sukni → 4.pád, sukně → 1. pád)
ELEKTRONIKA: boty / televize / tiskárna / váha / lustr / ponožky / rádio / baterie / sukně
CUKRÁRNA: bonboniéra / lyže / dort / lízátko / zmrzlina / zákusek / guma / šlehačka
KNIHKUPECTVÍ: encyklopedie / slabikář / kalendář / záložka / ocet / plakát / blahopřání
ŽELEZÁŘSTVÍ: hřebíky / šroubovák / kladivo / náplast / plech / svetr / železo / kytice
Cvičení 2: Určete rod podstatných jmen. Vytvořte množné číslo.
Př: jogurt RM – 2 jogurty / 5 jogurtů
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Cvičení 3: Míra = centimetry, metry, kilometry Kolik měříš? ______________________
Váha = kilogramy, gramy

Kolik vážíš? _______________________

Cesta je dlouhá 2 kilometry. Kolik je to metrů?

_____

Látka je dlouhá 3 metry. Kolik je to centimetrů?

_____

Míry, váhy, objem
1 kilometr (1 km)

1000 metrů (1000 m)

1 metr (1 m)

100 centimetrů (100 cm)

1 centimetr (1 cm)

10 milimetrů (1 mm)

Ovoce váží 3 kilogramy. Kolik je to gramů ?_____

1 kilogram (1 kg)

1000 gramů (1000 g)

V lahvi jsou 2 litry limonády? Kolik je to mililitrů? _____

1 litr (1 l)

1000 mililitrů (1000 ml)

Pravítko má 25 centimetrů. Kolik je to milimetrů? _____

Kolik měří lavice?

Lavice měří__________________________ (cm)______________ (m)

Kolik měří tabule?

Tabule měří __________________________(cm)______________(m)

Kolik měří dveře na výšku?

Dveře měří na výšku___________________(cm)_______________(m)

Kolik váží sešit?

Sešit váží_______________________________ (g) ___________(kg)

Kolik váží mobil?

Mobil váží ______________________________ (g)____________(kg)

Kolik váží jablko?

Jablko váží ______________________________(g) ___________(kg)
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Cvičení 4: Poslechněte si rozhovory a řekněte, kde a co lidí nakupují. ČPŽ-L3
1.___________________

2. _________________________________

a)___________________________________

a) _____________________________

b) ___________________________________

b) _____________________________

c) ___________________________________

c) _____________________________

d) ___________________________________
e) ___________________________________
Cvičení 5: Dvojčata Petr a Jitka se rozhodli připravit na oslavu svých narozenin pro své kamarády oslavu. Jitka
si pozvala 6 spolužaček a Petr 4 spolužáky.
Chystají se upéct pro kamarády palačinky jako pohoštění. V kuchařské knize našli tento jednoduchý recept, ze kterého se
upeče 5 kusů palačinek.
500 ml mléka
200 g hladké mouky
2 vejce
oleje na smažení a marmeláda na pomazání
Vypočítejte, jaké množství surovin si musí připravit, jestliže chtějí každému na oslavě dát 2 palačinky.

mléko ___________________________________________
hladká mouka _____________________________________
vejce ____________________________________________
Dvojčata se vydávají do obchodu nakupovat. Spočítej, kolik za svůj nákup zaplatí.
Surovina
Olej
Marmeláda
hladká mouka
Mléko
Vejce

cena
28 Kč za 1 litr
25 Kč za kus
8 Kč za 400 g
13 Kč za 1 litr
10 Kč za 4 ks

množství

zaplatí

Celková cena ________________________
Jakými bankovkami a mincemi mohou platit, aby zaplatili přesně? (50,-/ 100,-/ 200,-/1,-/2,-/5,-/10,-/20)
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