
Milí páťáci, chválím vás za vypracované úkoly, které jste odevzdávali, bylo vidět, že vyjmenovaná      

a příbuzná slova už většinou pěkně zvládáte. Násobení 10, 100, 1000 bylo také bez problémů, šifry 

jste hezky vyluštili. Některá cvičení v Čj i M jsem i oznámkovala (většinou jste dostali jedničky). 

Potěšilo mě, jak jste zvládli geometrii. Akorát bych potřebovala, abyste pozorněji četli zadání (byly 

potíže se zkouškami a některým se to odrazilo i ve známce). Největší radost jste mi v M udělali 

zkráceným zápisem u písemného násobení, moc si toho cením. Pracovní listy z Čj i z M jsem si 

nechala u sebe (tam žádnou známku nemáte) také proto, že jste se někteří nepodepsali, takže nevím, 

komu bych je vracela. Pokud máte některý z těchto dvou listů u sebe, nevyhazujte je, odevzdáte mi je 

při příští kontrole.  

Přeju vám příjemný týden…nejen s češtinou a matematikou 

                                                                                                                                            Dvořáková 

 

Český jazyk - Pravopis vyjmenovaných (příbuzných) slov 

 

 Pracovní sešit Vyjmenovaná slova pro pokročilé (růžový) - str. 39 - doplňujte jen do 

pracovního sešitu, nic nepřepisujte. 

 

Český jazyk - Slovo a jeho stavba, tvoření slov 
  

V sešitě nezapomeňte vždy poznačit datum, stranu a číslo cvičení. 

 Učebnice str. 14/1- přepište do školního sešitu - pouze vyznačujte kořen tužkou,  

např.            pra 

 

aby se vám kořen dobře určoval, musíte si vymyslet ke každému slovu  

příbuzné slovo = slovo významově blízké se stejným kořenem 

            Např.   Vyhraný - hra - hračka; přeřezaný - řezat- řez, škola - školní - školák, …. 

 

 Předpona je část slova, proto se píše dohromady s kořenem (lze často vyměnit za jinou 

předponu, vyzkoušejte si nahradit jinou předponou). 

 Pokud jde o předložku a samostatné slovo, můžeme si většinou vložením ukazovacího 

zájmena ten, ta, to, …dokázat, že jde o samostatné slovo, které má smysl. 

 

Od toho lesa Před tím domem 

Nad tou školou Bez těch zubů 

Pod námi (my - zájmeno - samostatné slovo)  

       

 Učebnice str. 14/2 - podle zadání v učebnici, napište správně do Š sešitu. 

 Učebnice str. 15/ pořádně si přečtěte modré rámečky, zkoušejte ústně, je potřeba si vymyslet 

příbuzné slovo a najít kořen. 

 U zkontrolovaných materiálů máte přiložený pracovní list do Čj, nechejte si jej 

na příští týden k dalšímu (3.) zadání. 
 

Pokud máte možnost, procvičujte učivo na: www.onlinecviceni.cz       

1. stupeň - 5. ročník - stavba slova - kořen (program vám ihned opravuje chyby, 

ale je třeba si to zdůvodnění opravdu přečíst). 

 
Čtení - Nezapomeňte pravidelně číst - libovolnou vlastní knížku.    

 

 

les 

http://www.onlinecviceni.cz/


 

Matematika - přirozená čísla 

 U zkontrolovaných materiálů máte přiložený pracovní list do M, vypracujte obě strany. 
(Pravidla pro zaokrouhlování jsou připomenuta v červeném textu v učebnici na straně 106.) 

 

Matematika - jednotky délky 

 Učebnice str. 19/zopakujte si přehled délkových jednotek (napsaný červeně) a přepište si do 

sešitu. V sešitě nezapomeňte poznačit datum, nadpis, stranu a číslo cvičení.                                    

 Učebnice str. 19/ 1,2,3 - do sešitu matematiky 

 

 

Učivo z M 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 

http://www.onlinecviceni.cz/
mailto:l.dvorakova@zszborovice.cz

