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Úkoly pro 5.ročník na týden od 6.4. – 9.4. 2021 

Ahoj páťáci, doufám, že jste měli pěkné Velikonoce.  Snad jste si odpočinuli a načerpali sil. Už 

se těším, až mi povíte, co hezkého jste prožili a jak jste se měli. Je tu další týden, opět trochu 

zkrácený, tak posílám úkoly.  

Vaše paní učitelka Lucka 

 

Český jazyk 

Tento týden se začneme zabývat slovesy. Udělej si zápis do školního sešitu. 

____________________________________________________________________  

SLOVESA 

- slova která vyjadřují děj, činnost (píšu, vyrábíme), stav (stojím) nebo změnu stavu (šedivím) 

- jsou ohebná – časují se 

- mohou mít tvar určitý, u kterého můžeme určit osobu a číslo, např. zlobí, jíme 

- mohou mít tvar neurčitý, u kterého nemůžeme určit osobu a číslo, např. prosit, spát 

- u sloves určujeme osobu: první, druhá a třetí 

                                    číslo:  jednotné a množné 

                                       čas: minulý, přítomný a budoucí 

Tvary sloves 

a) tvary jednoduché – slovesa, která jsou vyjádřena jedním slovem (piju, poprosíme)  

                                      - tvary sloves se zájmenem se, si (hraju si, vezměte si) 

b) tvary složené – tvary sloves, které jsou vyjádřeny více slovy (budu jezdit, zpívala jsem) 

                              - PAMATUJ! – všechny tvary v minulém čase považujeme za tvary složené 

Zvratné sloveso – je sloveso, které u sebe má zvratné zájmeno se nebo si. Jedná se o tvar 

jednoduchý. Například slovesa usmívá se, kreslí si, myslíš si, atd. 

___________________________________________________________________  
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 Video – zvratná slovesa: 

https://www.youtube.com/watch?v=cUiVaPJhfPE 

uč. 83/7 a) 

uč. 82/5 – do dvou sloupečků vypište tvary jednoduché a složené 

Pracovní sešit str.26 

Slovesné tvary určité a neurčité 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/vyhledavani.html 

Určování mluvnických kategorií u sloves 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm 

Matematika 

Jedno velikonoční luštění: 

 

Uč.62/6 – Vénnův diagram 

Pr.s. 11/5 a), b),   dobrovolně str. 12 – uvidíte, co zvládnete 
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Přírodověda 

uč.45,46 – Společenstva živých organismů – lesa, vody, pole a okolí lidských obydlí 

Pracovní sešit str.26,27 

Nabízím nějaká videa, ale můžete se podívat i na jiná. Kdo by měl možnost, doporučuji se 

podívat na moc hezký český film Planeta Česko. 

Pole 

https://www.youtube.com/watch?v=I2wKHHP2ksI 

Voda 

https://www.youtube.com/watch?v=p7sKWMYT5wQ 

Les 

https://www.youtube.com/watch?v=FoB9yyPvpZI 

Přírodověda +PČ 

Tvým úkolem je vydat se do přírody a něco vytvořit z přírodnin. Třeba domeček v lese, nebo 

mandalu ze šišek a větviček. Nezapomeň vyfotit a poslat. 

Angličtina 

Ahoj páťáci! 

 

Vaším úkolem bude procvičit si slovíčka, která jsme se naučili na poslední hodině. 

Vyzkoušejte si alespoň 4 různé aktivity pod tímto odkazem. Vyberte si, jestli chcete Quiz, 

Gameshow atd… 

 

Odkaz zde: 

https://wordwall.net/resource/13686161 
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