
Český jazyk - Slovo a jeho stavba, tvoření slov 
  

 Učebnice str. 18/1 písemně - vypište do sešitu Š tvary téhož slova“ (tj. slovo v různých 

pádech jednotného nebo množného čísla) ke slovu vůz 

Vzor: strom, stromeček, stromech, stromořadí, stromů, stromu, stromy, stromku, stromě 

Do sešitu: strom, stromech, stromů, stromu, stromy, stromě  

Nepatří sem příbuzná slova: (stromeček, stromořadí, stromku) 
 

Vzor: dům, domeček, domácí, domovník, domu, domku, domy, domech 

Do sešitu: dům, domu, domy, domech  

Nepatří sem příbuzná slova: (domeček, domácí, domovník, domku) 

Tyto vzorové příklady neopisujte. 

 

 Učebnice str. 18/2 ústně. 

 Učebnice str. 19 přečtěte si modré rámečky 

 Učebnice str. 19/1 - ústně - zkuste popřemýšlet od čeho slovo vzniklo. 

 Učebnice str. 19/2 - ústně - najděte předponu - kořen slova - příponovou část (koncovku - 

mění se při skloňování v různých pádech - lodička - bez lodičky; mateřský - bez mateřského 

- mateřské; mění se při časování v různých osobách - naložit - já naložím - ty naložíš). 

Koncovka je součást příponové části. 

 Učebnice str. 20/4,5 - doplňte - najděte a vyznačte si kořen slova na fólii. 

 Učebnice str. 22 přečtěte si modrý rámeček. 

 Učebnice str. 22/1,2a) - písemně do Š sešitu podle zadání v učebnici. 

                                                                                                                            

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.    

 

Matematika - Vlastnosti násobení 
                                

 Učebnice str. 25/23 - 27 - na fólii. 

 Učebnice str. 25/28 - písemně do sešitu; pouze vypočítejte, nevymýšlejte slovní úlohy. 

Vypočítejte písemně do sešitu (zapište pod sebe a pak proveďte zkoušku záměnou činitelů, tj. na 

násobení).       486 x 74 =                        769 x 67 = 

         295 x 565 =                      497 x 398 = 

 

Matematika - Jednotky hmotnosti 

 

 Učebnice str. 27 zopakujte si přehled jednotek i s poznámkou.                    

 Učebnice str. 27/1,2,3,5  - na fólii. 

 Učebnice str. 27/4 - do sešitu matematiky podle zadání v učebnici. 

 V sešitě nezapomeňte poznačit datum, stranu a číslo cvičení.     

 

Všechny zápisky z Čj i M na fólii pak můžete smazat - jde hlavně o to, abyste měli slova (výpočty) poznačená 

před sebou a lépe se vám pracovalo. Fólie se při kontrole odevzdávat nebudou. 

 
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

