
 

 

 

 

Jméno a příjmení: .……………………………………………….. Třída: V. 

Předmět: Český jazyk 

1. Název učiva: Slovesa jednoduchý a složený tvar 

Podtrhni slovesa: zelenou vlnovkou tvary jednoduché a modrou vlnovkou tvary složené.  

Jaro už voní, přiletí sem vlaštovky, budeme se dívat, my žijeme, lidé začali mluvit, přečetl  

jsem si všechno, rodiče nesouhlasí, auta se objevila na silnicích, budeme si spolu hrát, domy se  

staví, parníky a lodě vpluly do přístavu , budeš si zpívat jen oblíbené písničky, naučili jste se to.  

 

2. Název učiva: Slovesa - přítomný čas  

 Oprav v textu osobní koncovky sloves v přítomném čase. 

Kosi mají rádi žížaly. Nosím ráda klobouky. Listnatý 1es šumý a vítr nese ozvěnu až k nám.  

Zlobýš se na mě ještě? Ve skříni visý zimní oblečení. Maminka vozí dítě v kočárku. 

 

3. Název učiva: Rozlišování tvarů slovesa být a příslovce sem 

Doplň vhodné slovo: jsem – sem, jsi -si. 

Dej _____ ten míč. Pojď _____ se mnou povídat. Ty ______ byla vždycky moje  

kamarádka. Dnes _____ chtěl za tebou přijít. Před spaním ____ čteme pohádky. 

 

4. Název učiva: Slovesa - budoucí a minulý čas 

Vyjádřete tvarem jednoduchým:                                 Napište v minulém čase:  

budete stavět - (my) kreslit - 

budu vařit -  (ty) běžet -  

budeš číst - (vy) prohlížet 

 

Napiš, co se ti během domácího vzdělávání dařilo nebo nedařilo? Čemu jsi nerozuměl/a? 

 

 

 

otočte 
na



Předmět: Matematika 

 

 

Vyplněný kontrolní list odevzdáte ve škole v termínu od 1. 6. do 5. 6. 2020 při vyzvedávání 

materiálů (sešitů, pracovních sešitů,…), které jste předkládali ke kontrole. 

1. Název učiva: Desetinná čísla - číselné řady 

Doplň řady čísel. 

7,5   7,6   7,7   ____   ____   8,0   8,1   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ 

____   ____   58,96   58,97   58,98   ____   ____   59,01  ____   ____   ____   ____   ____  

0,03   0,04   ____   ____   ____   0,08   ____   0,10   0,11   ____   ____   ____   0,15   ____ 

2. Název učiva: Desetinná čísla – číselná osa 

Barevně vyznač desetinná čísla na číselné ose: 0,1   0,4   0,7   1,0    1,3    1,4    1,8    1,9    2,0 

 

 

                    

                    
0     0,1                               0,5                                          1                                          1,5                                          2 

 

 

3. Název učiva: Trojúhelníková nerovnost  

Napiš pomocí písmen a, b, c, vztah, který platí pro součty každých dvou stran trojúhelníku 

(aby bylo možné trojúhelník sestrojit). 

 

 

 

4. Název učiva: Obvody obrazců: 

Napiš vzorce pro – obvod trojúhelníku: 

                             – obvod čtverce: 

                             – obvod obdélníku: 

 

Napiš, co se ti během domácího vzdělávání dařilo nebo nedařilo? Čemu jsi nerozuměl/a? 

 

 

 


