
5.A ( 17.5.- 21.5.2021 )        JMÉNO:     
ČESKÝ JAZYK 
 

1. 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. 

 

2. Doplň tvar zájmena já – mně/mě. 
 
Čekal na ____ před školou. Babičce se o ____ zdálo. Mrzí ____ to. Neboj 

se ____. Byla na ____ pyšná. 

 

 
3. Doplň sebou x s sebou. 
 
Vezmi si ____________ svačinu.  

Neškubej ____________ !!!! 

Máš ____________ dost peněz? 

Vezmi si ____________ pláštěnku. 

Kapr ____________ mrskal. 

 

4. Mi x my??? Slůvka se nám popletla. Oprav ve větách chyby. 

 

Mi tam s vámi nemůžeme jít. Přines mi pero, prosím. Vypravuj my, prosím, 

mami. Poradíš my? My se tě nebojíme! Mi tu práci dokončíme! 

 
 

5. Zařaď vyznačená zájmena do tabulky podle druhu.          
 
 

osobní ukazovací zvratná tázací přivlastňovací záporná 
 
 

     

 
 

     



 
 

     

 
 
Přines mi tu knihu. Kdo rozbil moji propisku?! Nikdo se nenaučil. Tohle 

už nikdy nedělej! Mám ji rád. Utři si pusu.  Co se zase stalo? Čí je tato 

tužka? Ničí. Přines mu svou žákovskou knížku. Žádný div. To je moje 

maminka! 

 

MATEMATIKA 
 

1. Napiš si čísla pod sebe a písemně je vynásob: 
 
11 658 ∙ 27 

 
 
 
 
 
 
 
77 857 ∙ 93 

 

2. Vyděl písemně a proveď zkoušku správnosti: 
 
a) 90 138 : 16 = 
 
 
 
 
 
 
 
b) 65 193 : 45 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Zaokrouhli daná čísla na stovky: 
 

Dané číslo 248 430 71 1255 39 361 911 745 

Zaokrouhlené         

 
 
4. Uvažuj, vypočítej příklad a napiš odpověď:  
 
A) V 1 BALÍČKU JE 10 ŽVÝKAČEK. 
 
 a) Kolik žvýkaček je v 7 balíčcích? 
....................................................................................................... 
 
b) Do kolika balíčků je rozděleno 50 žvýkaček? 
.......................................................................................................  
 
c) Stačí 2 balíčky žvýkaček pro 20 dětí? 
....................................................................................................... 
 
B) BABIČKA DÁVÁ HRNÍČKY NA POLIČKY V KUCHYNI.  
 
a) Na první poličku dala 10 hrníčků. 
....................................................................................................... 
 b) Na druhé poličce je 2krát více hrníčků než na první. 
....................................................................................................... 
 
c) Na třetí poličce je jen 5 hrníčků. 
....................................................................................................... 
 
 d) Kolik hrníčků má babička celkem? 
....................................................................................................... 
 
C) MAMINKA MÁ V PENĚŽENCE 3 DESETIKORUNY, 2 PĚTIKORUNY 
A 1 KORUNU.  
 
a) Kolik korun má maminka? 
....................................................................................................... 
 
b) Tatínek má o 1 desetikorunu méně než maminka. Kolik korun má 
tatínek? 
....................................................................................................... 
 
c) Katka má v pokladničce 2 desetikoruny a 3 koruny. Kolik korun má 
Katka? 
....................................................................................................... 
 



d) Kolik korun mají všichni dohromady? 
....................................................................................................... 
 

 

PŘÍRODOVĚDA 
 

1. Jak pracují a k čemu slouží jednotlivé orgány lidského těla? 
Správné řešení spojte čarou. 
 

MOZEK     rozvádí krev do celého těla. 

SRDCE     tráví a rozmělňuje potravu. 

LEDVINY     okysličuje krev. 

ŽALUDEK     tvoří opěrnou soustavu těla. 

PLÍCE     řídí činnost celého těla. 

STŘEVA     umožňuje pohyb. 

KOSTI     vylučuje odpadní látky z těla. 

SVALY     tráví potravu. 
 

2. Za věty napiš, kdo pomáhá v následujících situacích 
(H – hasiči, P – policie,R – rychlá záchranná služba), někdy jich musí 
pomoci více: 
  
 Stařenka upadla na chodníku a je v bezvědomí. ___ 
 
 Sousedům někdo ukradl auto. ___ 
 
 Nedaleko vesnice začal hořet les. ___ 
 
 Tondu srazilo auto, když přecházel silnici. ___ 
 
 Alenka se vybourala na kole a rozbila si hlavu. ___ 
 
 Babiččin dům zatopila voda. ___ 
 
 Za městem se srazila dvě auta. ___ 
 
 
PODPIS RODIČŮ: ………………………………………………………………………. 



Anglický jazyk  5.A      17.5 – 21.5.        Helclová 

 

Popis dne – použij přítomný čas prostý ( alespoň deset vět) 

 

I get up at... 

I have breakfast at… 

Then I have a shower……atd. 

 

 

Doplň sloveso have got ve správném tvaru: 

 

1. He ___________(have/not) any brothers. 2. Betty 

_____________(have) one sister. 3. Yuki ______________(have/not) 

a very nice dress. 4. The cat _____________(have) a very good place 

to live at. 5. They ___________(have/not) a very big house. 6. We 

_______________(have) a very kind class teacher. 7. Peter and Jason 

_____________(have) a powerful computer. 8. I __________(have) 5 

members in my family. 9. She __________(have/not) long hair. 10.He 

___________(have) white teeth. 11.Sally ___________(have) 6 

members in her family. She _____________(have) 3 sisters but she 

__________(have/not) any brothers. Sally __________(have) short 

hair bur all her sisters 



PRACOVNÍ LIST – ODEVZDAT!!! 

Období:     17.5. – 21.5. 

Jméno a příjmení:  

Třída: 

Jméno vyučujícího:  Jana Martonová 
 

1. CVIČENÍ: Spoj správně: 

Bus                       televize 

Homework  sprcha 

Lunch                            autobus 

Breakfast                      zuby 

Dinner                           domácí úkol 

Book                              postel 

TV                                  autobus 

Shower                         oběd 

Teeth                            kniha 

Bed                                snídaně 

2. CVIČENÍ: přelož do AJ: 

Brush my teeth - _______________________ 

Have a lunch - _________________________ 

Go to bed - ___________________________ 

Have a shower - _______________________ 

Listen to the radio - ____________________ 

Watch TV - ___________________________ 

Go home - ___________________________ 

Do my homework - ____________________ 

Read a book - _________________________ 

 

                                        PODPIS RODIČE:_______________ 



PROCVIČOVÁNÍ PROBRANÉ LÁTKY : 
Časové předložky – IN, ON, AT 

 

1. Doplň správně jednu z předložek -  IN/ON/AT: 

 

___ Monday    ____half past five  

___ night     ____the evening 

___ March     ____ 20.5. 1992 

___ 5 o´clock    ____September  

___ summer    ____ midnight 

___ 2022     ____ Tuesday 

___ the morning    ____ 1 o´clock 

___ winter     ____autumn 

___ January     ____ Saturday 

___Sunday     ____ August 

 

2. K předložkám IN,ON a AT přiřaď slova z rámečku: 

 

the morning              Sunday             spring            February              winter                                   

 

midnight        night  May  2021       10:30             my birthday 

    

 

           AT                                     IN                               ON 

 

 

 

 

 

 

  

 



NOVÁ LÁTKA: 

Učebnice – str.43 

Do školního sešitu si napiš nadpis nové látky a přepiš si následující, poté si 

procvičuj na následujícím cvičení: 

PRESENT SIMPLE = PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ 

 


