
     Český jazyk – Skloňování přídavných jmen měkkých 

 

- Učebnice str. 73 – procvičujte ústně skloňování podle přehledu v tabulce slova ve všech rodech 

(zimní, včelí, rybí, zahradní, lesní, motýlí, zvonící, ranní, ryzí, cizí, žabí, roční,…)  

Měkký vzor jarní má v koncovkách pouze í. 
- Učebnice str. 73/1 – ústně podle zadání v učebnici. 

- Učebnice str. 74/3 – písemně do školního sešitu podle zadání v učebnici - pozor v 2. řádku je 

v učebnici zamotané přídavné jméno tvrdé: mezi bosými/mladými - bosý muž, bosá žena, bosé dítě 

- chlapci 

- Učebnice str. 74/4, 5 – procvičte ústně podle zadání v učebnici. 

- Učebnice str. 74/6 - písemně do školního sešitu podle zadání v učebnici. 

Ve školním sešitě nezapomeňte vždy poznačit stranu a číslo cvičení. 

   

- Pracovní sešit str. 5 - podle zadání v pracovním sešitě. 

 

Cvičení vypracujte s pomocí přehledu skloňování v učebnici.  

Při vypracovávání cvičení si vždy dosazujte za přídavné jméno vzor jarní a zkontrolujte s tvary 

v tabulce v učebnici str. 73. 

 

 

     Český jazyk – Příslovce 

- Pracovní sešit str. 25 - podle zadání v pracovním sešitě.  

 

 

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

        l.dvorakova@zszborovice.cz  

 

Probrané učivo z Čj 5. ročníku (koncovky podstatných jmen - především pádové otázky: přehled viz 

školní sešit přibližně 26.9., 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  

        Učebnice str. 150 

- 150/1 - písemně do sešitu podle zadání v učebnici. 

- 150/2 - písemně do sešitu jen tabulku s písmenem a. 

- 150/3, 4, 7, 8, 11 - písemně do sešitu (zápis, rovnice, výpočet, odpověď). 

- 150/6, 10 - písemně do sešitu 

V sešitě nezapomeňte vždy poznačit stranu a číslo cvičení. 

   

 

Matematika – Písemné násobení (zkrácený zápis s 0) 

       Viz učebnice str. 31/12- nemusí být barevné vyznačení, sešit  

Čísla v příkladech si pečlivě přepište „pod sebe“ do sešitu (jednotky pod jednotky, desítky pod desítky,…), 

ať se vám příklady dobře počítají. U všech příkladů udělejte zkoušku výměnou činitelů. 

       Vzor: 

650           Zk.   604  647           Zk. 903 
. 604  . 650  . 903  . 647 

 

650 x 604 = 647 x 903 = 

567 x 407 = 204 x 800 = 

503 x 809 = 390 x 430 = 

654 x 910 = 372 x 608 = 

 

 

Matematika –Písemné sčítání, odčítání  

Čísla v příkladech si pečlivě přepište „pod sebe“ (jednotky pod jednotky, desítky pod desítky,…).            

Pozor na připočítávání desítek, které se posunují do dalšího řádu- nestyďte si je držet na ruce. Zkou 

 

64 584 + 45 876 =                  Zk. na odčítání 87 647 - 19 703 =                      Zk. na sčítání 

53 767 + 89 407 = 92 264 - 88 608 = 

59 876 + 54 889 = 35 549 - 45 937 = 

26 594 + 91 654 = 77 882 - 68 625 = 

 

 

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

procvičovat na: www.onlinecviceni.cz   

 

http://www.onlinecviceni.cz/

