
Český jazyk – Slovesa 

Milí páťáci, chtěla bych vás moc pochválit za to, že jste tak zodpovědně přistoupili k domácí práci.  

Podle pečlivé úpravy hlavně v matematice u většiny z vás, bylo na první pohled poznat, že jste si 

dali záležet.  Potěšilo mě, že jste i v češtině měli skoro všichni všechno vypracované podle zadání.  

Vím, že je to složitější než ve škole a moc si vaší snahy cením. 

Mějte se pěkně!                                                                                                Dvořáková 

 

- Učebnice str. 81/1,2,3 ústně 

- Učebnice str. 81 - zopakujte si všechno, co je napsáno v modrých rámečcích 

 

Zopakování a vysvětlení učiva můžete najít i na těchto odkazech: 

- osoba 

- osoba procvičování 

- jednoduchý a složený tvar zvratná slovesa předložka 

-  zvratná slovesa 

- infinitiv 

 

- Do školního sešitu si napište následující zápis i s tabulkou. (Pokud už nemáte místo ve školním 

sešitě pokračujte v sešitě domácím, v sešitě nezapomeňte vždy poznačit stranu a číslo cvičení.): 

      

Slovesa 

- jsou ohebná, časují se 

- mají tvary určité (můžeme u nich určit osobu, číslo, čas) a tvary neurčité (infinitiv) 

- rozlišujeme: 

 tvary jednoduché - jsou vyjádřeny jedním slovem a tvary zvratných zájmen 

(slovesa se zájmeny se, si: podívám se, hraješ si,…)  

  tvary složené – jsou vyjádřeny více slovy (budeme kreslit, psali jsme,….) a patří 

sem všechny tvary sloves v minulém čase 

Číslo jednotné Číslo množné 

1.os. já 1.os. my 

2.os. ty 2.os. vy 

3.os. on, ona, ono 3.os. oni, ony, ona 

 

 

- Učebnice str. 82 - přečtěte si všechno, co je napsáno v modrém rámečku 

- Učebnice str. 82/4 a,b,c) – ústně 

 

- Do školního sešitu si napište do sloupečku pod sebe tato slovesa a zkuste určit osobu, číslo a čas:  

budeš vědět – 2.os., č.j., bud. 

chodili – 3.os., č.mn., min. 

máme – 

napíšu – 

zpíváte – 

je- 

měl jsem- 

přijdete- 

budeš číst- 

vyžehlila- 

          

https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ
https://www.youtube.com/watch?v=7qdhIhzn35w
https://www.youtube.com/watch?v=Dt7TBoaYp00
https://www.youtube.com/watch?v=Dt7TBoaYp00
https://www.youtube.com/watch?v=cUiVaPJhfPE
https://www.youtube.com/watch?v=_2oq50TTbbk


- Učebnice str. 82/5 – pokuste se rozdělit slovesa do dvou sloupců, napište do školního sešitu : 

 

Tvary jednoduché Tvary složené 

  
  
  

 

 

 

 

Čtení - číst libovolnou vlastní knížku 

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

www.pravopisne.cz      

 

 

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

vrátili po kontrole. Práci si rozvrhněte na oba týdny. 

Zopakování a vysvětlení 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 

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

