
Dobrý den, milí rodiče i žáci, 

doufám, že týden bez školy bylo pro Vás všechny velké trápení a že i nadále chcete namáhat 

své chytré hlavy. Třída zůstala prázdná a je v ní bez Vás velmi smutno. Nevidím tam žádné 

neposedy, nikdo mi netrhá kytky na parapetu, ani nerozhazuje papírky, ani neskáče, ani 

nehraje ping pong. Prostě hrůza .  A teď ještě ani nemůžeme ven. To po měsíci z 

některých budou lenivé koule plné fortnight nebo minecraftu.  CHCE to změnu. Tedy jsem 

pro Vás připravila pár aktivit k procvičení mozku:  

Určitě pošlete úkoly, které jste měli minulý týden-sice jsem psala, že mají být na 14 dní, ale 

vzhledem k tomu, že pravděpodobně budete doma měsíc, je třeba změnit plán. Odešlete mi 

minulé úkoly do konce tohoto týdne (nejpozději) - pokud někteří nestíháte. Dnešní úkoly 

budu kontrolovat příští pátek. 

čj-začneme procvičováním čtení. Najdete si stránky na české televizi a text č. 6 - 

Ježibaba trampem-zkuste číst společně s nimi. Tempo je akorát pro 5. třídu a ukazují Vám 

správné čtení.Koho to bude bavit, udělejte si více videí.  

https://decko.ceskatelevize.cz/karaoke-cteni 

Pokud jste měli potíže s vyjmenovanými slovy, doporučuji se jim i nadále věnovat. Určitě si 

udělejte několik cvičení, ať je opravdu dobře ovládáte.  

Kdo to zvládl, může začít s opakováním přídavných jmen - tato cvičení stačí vyplnit klikáním 

a pak si zapsat do sešitu úspěšnost po vyhodnocení počítačem. 

https://www.mojecestina.cz/article/2010030706-test-koncovky-pridavnych-jmen-1 

https://www.mojecestina.cz/article/2012102701-test-privlastnovaci-pridavna-jmena-1 

Je tam také vysvětleno stupňování přídavných jmen, pokud nevíte, tak si připomeňte - dělali 

jsme z těchto stránek před 14 dny. 

Zájmena - pro opakování si přečti: 

https://www.mojecestina.cz/article/2016062801-zajmena 

 

m - desetinná čísla - najdi si matýskovu matematiku - známe ji z geometrie a podívej se na 

všechna videa + vypočti. 

http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-52/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-54/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-55/ 

Do sešitu si zapiš úlohy z učebnice str. 44/ 7,8,  45/9,11,17 

Ústně řekni rodičům str. 44/2,3,4,5  45/13 .  

 

aj - posílám v příloze pracovní list, který Vám pomůže udělat úkoly z uč. str. 48/ 1 a,b  49/4,5 

i PS str. 42-43. Posílám video, jak tvořit přítomný čas prostý: 

https://www.youtube.com/watch?v=4c_naMb-pVw 

 

vl - posílám v příloze pracovní list, který vyplníte - informace najdete na Wikipedii nebo v 

učebnici a pošlete zpět. Referát o Marii Terezii bude perfektně vytvořen na A4 nebo můžete 

na počítači vytvořit prezentaci. Očekávám výborné výsledky a ne jenom něco přeškrtaného a 

nevzhledného, což mi už někteří poslali... Známkuji! 

 

 

Pokud toto vše Vám nestačí, pak můžete sledovat pořad učíTelka od 11 do 11.50. Je tam 

opakování učiva pro 4. a 5 třídu. 

Hezký den s úsměvem a bez nemocí, 

Hana Řepková 
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Příloha č. 1 Vysvětlivky k úkolu do aj: 

Přítomný čas prostý 

1. V oznamovacích větách používáme základní tvar slovesa u těchto osob: 

 

I work in the garden. – Já pracuji na zahradě. 

You play tennis every day. – Ty hraješ tenis každý den. 

We read books in the bed. – My čteme knihy v posteli. 

You watch TV in the evening. – Vy sledujete televizi večer. 

They go to bed at eight o´clock. – Oni jdou do postele v osm hodin. 

 

Pokud se objeví 3. osoba jednotného čísla, pak je změna u slovesa, přidáním 

koncovky -s. 

He goes home at three o´ clock. – Jde domů ve tři hodiny. 

She has dinner with her parents in the kitchen. – Večeří se svými rodiči v kuchyni. 

It sleeps from nine o´clock to seven o ´clock. – Spí od devíti do sedmi hodin. 

 

Místo osoby he, she, it se může objevit jméno osoby nebo povolání: 

Peter does his homework in the afternoon. – Petr dělá domácí úkoly odpoledne. 

Kate goes swimming on Thursdays. – Kate chodí plavat ve čtvrtky (každý čtvrtek). 

A teacher writes on the board. – Učitelka píše na tabuli. 

A postman drives a van. – Pošťák řídí dodávku. 

Mum goes to work in the morning. – Maminka jde ráno do práce. 

  

2. V záporu doplníme don´t v těchto případech: 

I don´t work in the garden. – Já nepracuji na zahradě. 

You don´t play tennis every day. – Ty nehraješ tenis každý den. 

We don´t read books in the bed. – My nečteme knihy v posteli. 

You don´t watch TV in the evening. – Vy nesledujete televizi večer. 

They don´t go to bed at eight o´clock. – Oni nejdou do postele v osm hodin. 

 

Ve 3. osobě jednotného čísla je změna u slovesa tak, že přidáme doesn´t a 

významové sloveso je v základním tvaru: 

 

He doesn´t go home at three o´ clock. – Nejde domů ve tři hodiny. 

She doesn´t have dinner with her parents in the kitchen. – Nevečeří se svými rodiči 

v kuchyni. 

It doesn´t sleep from nine o´clock to seven o ´clock. – Nespí od devíti do sedmi hodin. 

Peter doesn´t do his homework in the afternoon. – Petr nedělá domácí úkoly 

odpoledne. 

Kate doesn´t go swimming on Thursdays. – Kate nechodí plavat ve čtvrtky (každý 

čtvrtek). 



A teacher doesn´t write on the board. – Učitelka nepíše na tabuli. 

A postman doesn´t drive a van. – Pošťák neřídí dodávku. 

 Mum doesn´t go to work in the morning. – Maminka nejde ráno do práce. 

 

 

3. V otázkách se na začátku vět dává pomocné sloveso Do: 

 

Do I work in the garden? – Pracuji na zahradě? 

Do you play tennis every day? – Hraješ tenis každý den? 

Do we read books in the bed? – Čteme knihy v posteli? 

Do you watch TV in the evening? – Sledujete televizi večer? 

Do they go to bed at eight o´clock? – Jdou do postele v osm hodin? 

 

 

Ve 3. osobě jednotného čísla je změna u slovesa přidáním Does na začátku věty a 

sloveso opět zůstává v základním tvaru: 

 

Does he go home at three o´ clock? – Jde domů ve tři hodiny? 

Does she have dinner with her parents in the kitchen? – Večeří se svými rodiči 

v kuchyni? 

Does it sleep from nine o´clock to seven o ´clock? – Spí od devíti do sedmi hodin? 

Does Peter do his homework in the afternoon? – Dělá Petr domácí úkoly odpoledne? 

Does Kate go swimming on Thursdays? – Chodí Kate plavat ve čtvrtky (každý čtvrtek)? 

Does a teacher write on the board? – Píše učitelka na tabuli? 

Does a postman drive a van? – Řídí pošťák dodávku? 

Does mum go to work in the morning? – Jde maminka ráno do práce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

 

Pracovní list do vlastivědy o J. A. Komenském: 

 

1. Kdo je na obrázku? 

 

2. Kdy žil? 

 

3. Ve kterých zemích pobýval? 

 

4. Proč odešel z Českého království? 

 

(jmenovalo se jinak – víš správný název tohoto 

státu?) 

 

5. Čím se proslavil? 

 

6. Napiš název alespoň jednoho díla: 

 

7. Znáš jeho přezdívku? 

 

 

8. Jak se choval k dětem? Co pro ně vytvořil? 

 

9. Kde zemřel? 

 

10. Kdy se slaví den učitelů a proč? 

 

 


