
Český jazyk – Slovesa 

- Učebnice str. 83/6   - celé cvičení přepište s doplněnými i,í/y,ý do školního sešitu a pokuste se        

                                      rozlišit slovesné tvary (jednoduché tvary podtrhněte zelenou vlnovkou,    

                                      složené tvary podtrhněte modrou vlnovkou), 

        - pak z textu vypište pod sebe do školního sešitu zvratná slovesa (musí      

           mít u sebe zvratné zájmeno SE, SI ) a určete         

           osobu, číslo, čas - podle vzoru: říkáš si - 2.os., č.j., přít.   

                                                                                               dívali jsme se - 1.os., č.mn., min. 

 

- Učebnice str. 83/7,8 - ústně    

- Učebnice str. 84 – přečtěte si modrý rámeček a přehled časování v tabulce,  

zopakujte si/ naučte se zpaměti tvary slovesa být 

Pamatujte si: osobní koncovky u sloves v přítomném čase mají vždy měkké i/í (mají, nosím, 

šumí, zlobíš, visí,….) 

 

- Učebnice str. 84/1a) podle zadání napište do školního sešitu (pokud už nemáte místo, 

používejte sešit domácí). V sešitě nezapomeňte vždy poznačit stranu a číslo cvičení. 

Učebnice str. 84/1b) osobu a číslo poznačte tužkou nad sloveso 

Učebnice str. 84/1c) zvratná slovesa podtrhněte tužkou – vlnovkou 

 

- Učebnice str. 85/2 ústně - všímejte si tvarů sloves (i/í v osobních koncovkách) 

- Učebnice str. 85/3 tvary sloves v tabulce si zkuste doplnit na fólii 

 

- Pracovní sešit str. - 8/1 a,b,e,f) nahoře - podle zadání v pracovním sešitě. 

- Pracovní sešit str. 8/2 - pouze doplňte vynechaná písmena. 

 

Čtení - číst libovolnou vlastní knížku    

 

 

Matematika – pracovní listy k 7. a 8. zadání jste dostali spolu se sešity a listy, které jsme vám 

vrátili po kontrole. Proto byste měli mít ještě na tento týden práci u sebe.  

Zopakování učiva můžete najít v učebnici na straně 86, 91,96, v sešitě matematiky (konec února) i 

na tomto odkazu: 

porovnávání desetinných čísel 

 

Probrané učivo z M 5. ročníku můžete také procvičovat na: www.onlinecviceni.cz   

Pokud byste si se zadanou prací nevěděli rady, můžete využít ke konzultaci e-mail: 

l.dvorakova@zszborovice.cz 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0
http://www.onlinecviceni.cz/
mailto:l.dvorakova@zszborovice.cz

