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Vynechané údaje do textu doplň a chybné informace škrtni: 

1 rok má (355 – 366 – 356 – 365) dní, přestupný rok má (356 – 366 – 357 – 367) dní. 

1 měsíc může mít (32, 30, 27, 31, 29, 33, 28, 35) dní. 

1 týden má __________ dní.   Čtvrt hodiny je __________ minut. 

1 den má __________ hodin.   Půl hodiny je __________ minut. 

1 hodina má __________ minut.  Tři čtvrtě hodiny je __________ minut. 

1 minuta má __________ sekund. 

 

 

Rozhodni, o jaký typ měřidla se jedná: 

    

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



Změř si na hodinkách, co všechno dokážeš udělat za jednu minutu? 

Za 1 minutu: přečtu _______________ slov, 

napíši _______________ písmen, 

uběhnu _______________ metrů, 

uplavu _______________ metrů, 

udělám _______________ dřepů, 

přeskočím _______________ přes švihadlo. 

 

Převáděj jednotky: 

5 h = __________ min 240 min = __________ h 5 min = __________ s 

3 h = __________ min 300 min = __________ h 7 min = __________ s 

2 h = __________ min 180 min = __________ h 4 min = __________ s 

6 h = __________ min 360 min = __________ h 8 min = __________ s 

1 h = __________ min 120 min = __________ h 10 min = __________ s 

 

Napiš 3 věci, které jsi dělal v minulosti, které děláš v přítomnosti, a které budeš dělat 

v budoucnosti: 

- minulost ________________________________________________________________ 

- přítomnost ______________________________________________________________ 

- budoucnost _____________________________________________________________ 

 

Najdi a zakroužkuj názvy různých časových úseků: 

mudxndminutadhgsixoserdenvfoklanyhodinadc 

dreckměsícrkkloudcersekundakoenvbreutitýden 
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psal úkol, snídal, byl na výletě, sportoval, díval se na televizi,… 

sedí na židli, píše, přemýšlí, hlásí se, dává pozor, mluví se spolužákem,… 

bude obědvat, půjde do kroužku, bude si hrát, uklidí si v pokoji, pojede na prázdniny,… 
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