
     Český jazyk – Skloňování přídavných jmen tvrdých 

 

- Učebnice str. 70 – procvičujte ústně skloňování podle přehledu v tabulce slova ve všech 

rodech (spolehlivý, opravdový, hladový, bílý, milý, špatný, zralý,…)  

- Pozor na množné číslo 1. pád: mladí (muži, kamarádi, chlapci, psi,… - rod M živ.) 

                                                           mladé (stromy, domy, talíře,… – rod M neživ.) 

                                 5. pád: mladí (muži, kamarádi, chlapci, psi,… - rod M živ.) ! 

                                                            mladé (stromy, domy, talíře… – rod M neživ.) ! 

                                 7. pád: mladými 
- Učebnice str. 71/2 – procvičujte ústně podle zadání v učebnici. 

- Učebnice str. 71/3 – písemně do školního sešitu podle zadání v učebnici. 

- Učebnice str. 71/4 - písemně do školního sešitu podle zadání v učebnici. 

Ve školním sešitě nezapomeňte vždy poznačit stranu a číslo cvičení. 

   

- Pracovní sešit str. 4 - podle zadání v pracovním sešitě. 

 

Cvičení vypracujte s pomocí přehledu skloňování v učebnici.  

Při vypracovávání cvičení si vždy dosazujte za přídavné jméno vzor mladý a zkontrolujte 

s tvary v tabulce v učebnici str. 70 (např. se skvělými /jako mladými zážitky, cihlový /jako 

mladý dům, opravdoví/jako mladí lidé, v obrázkovém /jako mladém časopisu,…) 

 

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

l.dvorakova@zszborovice.cz v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hodin. 

       Učivo bude znovu vysvětleno a procvičeno po návratu do školy. 

 

Probrané učivo z Čj 5. ročníku (koncovky podstatných jmen, vyjmenovaná slova, předpony s-,z-, 

vz-; nad-, pod-, od-,před-,…) můžete také procvičovat na: www.onlinecviceni.cz     

www.pravopisne.cz 

 

Čtení - číst libovolnou vlastní knížku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


     Matematika – počítáme se zlomky  

        Učebnice str. 123 – 124 (výpočet části z celku) 

- 123/2 - písemně do sešitu  

- 123/3,4 - písemně do sešitu jen výpočet a odpověď 

- 124/10 - písemně do sešitu 

Matematika – porovnávání zlomků 

                Učebnice str. 125 – 126 

- 125/26 - písemně do sešitu podle zadání v učebnici 

- 126/28, 30, 31 - písemně do sešitu podle zadání v učebnici 

- 126/35 - písemně do sešitu - podle zadání v učebnici, pozor na pořadí výpočtů - viz učebnice 

str. 17(přednost mají výpočty v závorce, pak násobení, dělení a nakonec sčítání, odčítání)  

 

Matematika – sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem 

                Učebnice str. 128 – 131 

- 128/4,7 - písemně do sešitu podle zadání v učebnici 

- 129/9,11- písemně do sešitu podle zadání v učebnici 

- 130/17- písemně do sešitu podle zadání v učebnici 

- 130/23 - písemně do sešitu - podle zadání v učebnici, pozor na pořadí výpočtů - viz učebnice 

str. 17(přednost mají výpočty v závorce, pak násobení, dělení a nakonec sčítání, odčítání)  

- 131/34 - písemně do sešitu podle zadání v učebnici 

 

 

V sešitě nezapomeňte vždy poznačit stranu a číslo cvičení. 

   

Probrané učivo z M 5. ročníku (počítání přes milion, písemné násobení, dělení, zlomky,…) 

můžete také procvičovat na: www.onlinecviceni.cz   

 

http://www.onlinecviceni.cz/

