
5.A ( 10.5.- 14.5.2021 )        JMÉNO:     

ČESKÝ JAZYK 

1. Podstatná jména – urči vzor. 
 

Maminka - …………….., ves- …………….., krev- …………….., práce- …………….., 
příroda- …………….., koule- ……………..,  

mrkev- …………….., věc- …………….. 

 

2. Doplň i/y v koncovce – město moře kuře stavení. 
 

Obchod s kol_, na strništ_, s těles_, s mýdl_, chvoj_, stráň s křov_m, 

vánoční cukrov_, do zel_, velké úsil_, mezi pol_. 

 

3. Roztřiď přídavná jména do tabulky:  
 

 

Tvrdá Měkká Přivlastňovací 

   

   

   

   

   

 

Mladý, maminčiny, paví, Honzovy, hovězí, filmový, jelení, chytrý, 

sousedovy, cizí, vosí, malý, velký, tatínkovo, Martinova. 

4. Doplň i/y v koncovce příd. jmen – mladý, jarní 

      

 Před hokejov_m zápasem, bez ciz_ pomoci, mezi barevn_mi zdmi, koz_ a 

ovč_ sýr, sokol_ let, orl_ křik, na kolečkov_ch bruslích, s bíl_m tričkem, 

týdenn_ jízdenka, nočn_ obloha. 



5. Doplň  i/y v koncovce příd. jmen – otcův, matčin 

 

Navštívili nás tatínkov_ kamarádi. To jsou Petrov_ knihy! Jeli jsme 

dědečkov_m autem. Markov_ věci nechte ležet na lavici. Mám moc rád 

maminčin_ buchty s tvarohem. 

 

MATEMATIKA 

1. Napiš číslem: 
 

Dvacet sedm milionů tři sta čtyřicet tisíc šedesát šest: _______________ 

Dvě miliardy sto osm milionů čtyřicet sedm: ______________________ 

Čtyři miliadry: _____________________________________________ 

Milion šest set dva tisíce osm set: ____________________________ 

 

2. Zapiš číslo slovy: 

100 250 000 - ______________________________________________ 

20 580 000 000 - ___________________________________________ 

547 022 - _________________________________________________ 

70 000 000 000 000 - _______________________________________ 

3. Vypočítej: 

25 000 000 + 3 250 000 = ________________   

48 000 + 1 200 000 = _______________ 

 4. Vypočítej a proveď zkoušku správnosti:   

68 587 : 7 =  

 

 



5. Písemné násobení: 

 

7 362    8 077   12 563   54 096 

  ∙ 54      ∙ 83      ∙ 27      ∙ 54 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

- ZÁPIS DO ČAS ( školního sešitu ):  

PRVNÍ POMOC PŘI PORANĚNÍ KŮŽE 

1. ODŘENINY: čistá voda, desinfekce, náplast 

2. HLUBOKÉ KRVÁCEJÍCÍ RÁNY: zastavení krvácení, desinfekce, lékař. 
ošetření 

3. LEHKÉ POPÁLENINY: chlazení, heřmán.mast, obvaz 

4. TĚŽŠÍ POPÁLENINY: lékař, nemocnice 

5. LEHKÉ OMRZLINY: teplý zábal 

6. TĚŽŠÍ OMRZLINY: postupně teplou vodou, lékař 

7. POLEPTÁNÍ KYSELINOU: proud vody, omývání vodou se sodou 

8. POLEPTÁNÍ LOUHEM: voda, pak voda s octem 

 

Dopiš telefonní čísla:  

 
Policie   …………………………………………………. 
Hasiči   …………………………………………………. 
Záchranná lék. služba …………………………………………………. 
Integrovaný záchranný systém ……………………………………. 

 

 

 

 

PODPIS RODIČŮ: ………………………………………………………………………. 



Anglický jazyk – 5.A   10.5. – 14.5.       Helclová 

 

Jméno:                                                      Podpis rodičů: 

 

Doplň sloveso ve správném tvaru.Použij přítomný čas prostý 

 Susie ______________ shopping.(love)  

I ____________ very busy.(be) 

 Betty _______________________ early.(not get up)  

 I ______________________ fruit.(not like)  

School always _____________ at eight o’clock in the morning.(start)  

 We usually _________________ at school at half past seven.(arrive)  

 The dog ________________ me. (like)  

Henry ___________ a nice school bag.(have) 

She ________________ television every night. (not watch)  

 I ____________________ that dress.(not like) 

 

Doplň sloveso ve správném tvaru: 

 

1. Sam __________(wash)his face every day. 2. Susie ___________(kiss)mum 

every night. 3. Dad often _____________(carry)Susie’s books. 4. Nick 

___________(cook) dinner for his family every evening. 5. He ____________ 

(brush)his hair every morning. 6. May often ____________ (read)books. 7. Kitty 

____________ (wash) the dishes every night. 8. My bird __________(fly) 

beautifully. 9. The dog __________(like) eating bones. 10.My baby sister 

___________(cry) every night. 11.Jenny always ___________(do) her 

homework on time. 12.Vincent _____________(love) Flora. 

13.Ron_________(take) his dog for a walk every afternoon. 14.Mable 

usually___________(buy) vegetables at the market. 15.The lion 

__________(run) very fast. 



5. třída 
AJ – Martonová 

10.5. – 21.5. 

PRACOVNÍ LIST – ODEVZDAT!!! 

Období:  10.5. – 14.5. 

Jméno a příjmení:  

Třída: 

Jméno vyučujícího: Jana Martonová 

 

1. CVIČENÍ: Napiš slovy, kolik je hodin: 

5:00 – It´s __________________________________________________ 

7:10 – It´s __________________________________________________ 

2:30 -    ____________________________________________________ 

18:15 -  ____________________________________________________ 

5:45 -    ____________________________________________________ 

9:50 -    ____________________________________________________ 

 

2. CVIČENÍ: Napiš čísly, kolik je hodin:  

Např.  It´s half past six – 6:30 

It´s quarter past four –    ________________ 

It´s seven o ´clock. -        _________________ 

It´s twenty to nine –       _________________ 

It´s five to five –           __________________ 

It´s twenty-five past one  –     ____________ 

It´s quarter to three -       _______________      

                                                                                        

                                                                                     PODPIS RODIČE:____________ 
 

 


