
Český jazyk – Slovesa 

- Učebnice str. 81/2,3 ústně. 

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

 

- Do sešitu D si napište následující zápis i s tabulkou: 

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 

 

Slovesná osoba 

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 

 

 

- Do sešitu D 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- 

          

- Učebnice str. 82/5 – pokuste se podle návodu v sešitě rozdělit slovesa do dvou sloupců, napište 

do školního sešitu : 

 

Tvary jednoduché Tvary složené 

  
  
  

 

- Učebnice str. 83/6a)   - celé cvičení přepište s doplněnými i,í/y,ý do sešitu D a pokuste se        

                                      rozlišit slovesné tvary (jednoduché tvary podtrhněte zelenou vlnovkou,    

                                                                               složené tvary podtrhněte modrou vlnovkou) 

         

V sešitě nezapomeňte vždy poznačit stranu a číslo cvičení. 

 

Čtení - číst libovolnou vlastní knížku 

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

www.pravopisne.cz      

http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.pravopisne.cz/


Matematika – Desetinné zlomky, desetinná čísla 

- Pracovní list Desetinné zlomky str. 40 a 41/ dokončete chybějící cvičení. 

- Pracovní list Desetinná čísla str. 42/1,2. 
- Učebnice str. 87/4 - přečtěte. 
- Učebnice str. 87/5 - zapište desetinná čísla do sešitu. 

 

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/
mailto:l.dvorakova@zszborovice.cz

