Český jazyk

5. ročník

K procvičování českého jazyka Vám doporučuji následující webové stránky:
UčíTelka –Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká
na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní
obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.

https://www.skolasnadhledem.cz
www.onlinecviceni.cz
www.pravopisne.cz
www.nns.cz ( elektronické verze učebnic českého jazyka, které používají žáci ve škole)
www.scio.cz (příprava na přijímací zkoušky)

Druhy přídavných jmen

1) Následující cvičení přepište, doplňte –i, -y a cvičení mi pošlete na emailovou adresu:
jkopuncova.zslipov@seznam.cz (než budete cvičení psát, projděte si nejprve příklady,
které jsem vám uvedla pod cvičením)
Drav_____ orel, s drav____m orlem, drav____ orli, s drav___m____ orly, zajímav____
člověk, se zajímav_____m člověkem, zajímav____ lidé, se zajímav___m____ lidmi,
hladov____ vlk, s hladov____m vlkem, hladov___ vlci, s hladov____m___ vlky

!U tohoto cvičení nezapomeňte: vždy si k přídavnému jménu řekněte podstatné jméno- muž,
žena, dítě, podle toho určíte, zda je tvrdé nebo měkké, doplníte si vzor a ten dosadíte místo
přídavného jména:
Příklady:
Spolehlivý kamarád – řeknu si:

spolehlivý muž
spolehlivá žena
spolehlivé dítě

Druh: Tvrdý, vzor: Mladý: místo spolehlivý muž si řeknu: mladý muž (proto bude ve slově
spolehlivý –y),

Spolehliví kamarádi – řeknu si:

spolehlivý muž
spolehlivá žena
spolehlivé dítě

Druh: Tvrdý, vzor: Mladý: místo spolehliví kamarádi si řeknu mladí kamarádi (proto bude ve
slově spolehliví – í)

Se spolehlivými kamarády – řeknu si:

spolehlivý muž
Spolehlivá žena
Spolehlivé dítě

Druh: Tvrdý, vzor: Mladý: místo se spolehlivými si řeknu s mladými kamarády ( proto bude
ve slově spolehlivými koncovka –ými)

2) Pracovní sešit – str. 4/ cv. 4 – uvedená spojení přepište v 1. pádě čísla množného:
Příklad:

Nová spolužačka- s novými spolužačkami

3) Pracovní sešit 2. díl str. 4/cv. 5,6

4) Učebnice str. 75/cv. 7 – 5 slovních spojení přepište, utvořte k nim 1. pád množného
čísla a pošlete mi je na adresu: jkopuncova.zslipov@seznam.cz
Příklad:

Droboučký chlapeček – droboučcí chlapečci

5) Učebnice – str. 77/ cv. 1 – celé cvičení si projděte pouze ústně

6) Učebnice str. 77/ žlutý rámeček si přepište do sešitu POUČKY a zapamatujte si: u
přídavných jmen Měkkých (vzor JARNÍ) píšeme ve všech koncovkách –í!!!!!!
7) Učebnice str. 78/ cv. 5 – ze 4 prvních podstatných jmen utvořte přídavná jména a
určete druh a vzor přídavného jména- dané cvičení napište podle vzoru, který posílám
níže, 4 vypracovaná slova (Zima, pole, noc, les) podle vzoru mi pošlete na emailovou
adresu: jkopuncova.zslipov@seznam.cz

VZOR:

ZIMA: - zimní:

zimní muž
Zimní žena
Zimní dítě

Druh: Měkký, vzor: Jarní

8) Pracovní sešit – str. 5/ cv. 1, 2,3
9) Učebnice – str.77/ cv. 3 dole – ústně
10) Učebnice – str. 78/ cv. 6 – přečtěte si text o skřivanu polním a ústně odpovězte na
úlohu a)

11) Čítanka: str. 100 - 101 (prosím využijte multimediální učebnici čítanky od
nakladatelství nns.cz, informace jsem vám posílala minulý týden, pokud si nebudete
vědět rady, můžete mě samozřejmě kontaktovat přes email, ráda vám vše vysvětlím) –
Přečtěte si úryvek Švédové před Brnem a ústně zkuste odpovědět na otázky na str. 101
dole

12) Čítanka str. 102, 103 - 104– přečtěte si úryvek Psohlavci a zkuste odpovědět na
otázku: Proč se Chodům říkalo Psohlavci? U tohoto textu si v interaktivní čítance na
straně 104 klikněte na IC a zkuste vyřešit zadání úkolu.
13) Nezapomeňte také na čtenářský deník – knížky můžete číst podle svého výběru.
V červnu si pak čtenářské deníky budu vybírat – v deníku budete mít zápis nejméně
2 knih.

