
STUDIJNÍ OPORA PRO 5. ROČNÍK OD 11. 1. 2021 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

 učivo si přepiš do sešitu, nebo si jej můžeš vytisknout, bude sloužit jako opora k výuce 

 PL doplň a zašli ke kontrole do 15. ledna 2021 

 

 Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí nebo je blíže určují. 

 Jsou ohebná, skloňují se. 

 Shodují se s podstatným jménem v rodě, čísle a pádě.  

 Ptáme se na ně otázkami: jaký?, který?, čí? 

 Určujeme u nich pád, číslo, rod a (druh, vzor). 

 

 Podle zakončení rozlišujeme 3 druhy přídavných jmen: 

  

Tvrdá (vzor mladý) - mají v 1. pádě jednotného čísla tři koncovky pro tvary jednotlivých 

rodů: -ý, -á, -é (mladý muž, mladá žena, mladé dítě). 

  

Měkká (vzor jarní) - mají v 1. pádě jednotného čísla ve všech rodech stejnou 

koncovku: -í (jarní vzduch, jarní louka, jarní počasí). 

  

Přivlastňovací (vzor otcův, matčin) - tvoří se od podstatných jmen označujících osoby, 

zvířata nebo od vlastních jmen zvířat (otcův stůl, otcova brašna, otcovo kolo; 

matčin stůl, matčina brašna, matčino kolo). 

 

Podrobný přehled skloňování přídavných jmen dle vzorů najdeš zde: 

https://www.icestina.cz/druhy-pridavnych-jmen/  

 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

PRACOVNÍ LIST 

 

1. Doplňte chybějící slova v textu: 

Přídavná jména patří do skupiny slov _______________ - skloňují se. Označují 

především _______________ a _______________ podstatných jmen. Většinou se 

shodují s _______________ podstatného jména, které rozvíjí. Ptáme se na ně otázkami 

__________?, __________?, __________?  Určujeme u nich __________, 

__________, __________ a zařazujeme je ke _______________. Rozlišujeme 

přídavná jména _______________, _______________ a _______________. 

https://www.icestina.cz/druhy-pridavnych-jmen/


2. K podstatným jménům utvoř přídavná jména všech druhů: 

 Příklad: kamarád – dobrý (TVRDÉ)/cizí (MĚKKÉ)/bratrův (PŘIVLASTŇOVACÍ) 

    

TVRDÁ  MĚKKÁ  PŘIVLASTŇOVACÍ 

 

kočka  _______________ _______________ _______________ 

 auto  _______________ _______________ _______________ 

 obraz  _______________ _______________ _______________ 

 jazyk  _______________ _______________ _______________ 

 seno  _______________ _______________ _______________  

 

3. Vyhledej přídavná jména, urči jejich druh, pád, číslo a rod: 

Martin dostal k narozeninám nádherný dárek. Mladí manželé odjeli na romantické 

líbánky do Benátek. Sousedův trávník vypadá udržovaný. Dědovi malí vnuci se neumí 

chovat. Práce kvapná, málo platná. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Doplň koncovky přídavných jmen: 

Mil__ lidé, živ__ příroda, s mal__m__ chlapci, hol__ tvář, šediv__ pramen vlasů, 

s mraziv__m počasím, sousedčin__ čivava, lékařsk__ předpisy, žákov__ omluvenky, 

Foglarov__ dobrodružn__ knihy, starobyl__ spisy, sestřin__ nov__ kolo, obut__ bota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITERATURA – čtenářská gramotnost 

 

Do našeho textu zabloudili VETŘELCI – slova, která do něho nepatří. 

Než začneš číst, připrav si tužku, aby sis je mohl(a) hned označit. 

 

Žák Lukášek přišel pozdě do školy. Sedl si jakoby nic, a protože měli zrovna psaní, napsal 

sousedu Vitáskovi na piják: „Mám něco v kapse. Našel jsem to na chodbě. Je to živý a hejbá 

se to.“ 

Vitásek odepsal: „Kouše to?“ 

Lukášek na pijáku odpověděl: „Nekouše, nemáš na to krabičku?“ 

A dali to pak do krabičky na pera. Bylo vlak to malilinké, sotva to hrabalo nožičkama. 

„Stejně ti to chcípne,“ prorokoval auto Vitásek. „Vždyť ani nevíš, co to žere.“ 

Lukášek nedbal motorka.  Krabičku tomu vystlal kouskem pijáku, nasypal tam drobečky 

z rohlíku, přidal kousek autobus salámu a list z pelargónie pro případ, že by to byl býložravec. 

A pak už jen čekal, co z toho bude. Zakuklí se to, či tomu narostou rohy, křídla nebo ocásek, 

aby to mělo přece nějakou podobu? Když byla přestávka, to stvoření vylezlo z krabičky. 

Na Mančině lavici ležela na ubrousku kolo buchta. Manka neměla na svačinu kdy, musela si 

až do zvonění povídat s kamarádkou loď Růženou. 

Mlask, ozvalo se najednou a buchta zmizela. Pepíkovi dala maminka k svačině rohlík 

s máslem. Letadlo Ale Pepík nemá rohlíky s máslem rád. Zahodil svačinu do koše. Chlamst, a 

v koši jsou už jenom papíry. Jindra nemá čas sníst si závin, hází u tabule houbou. Chlamst – je 

po závinu. 

Kdepak krabička na pera, Lukášek ji hned musel tříkolka vyměnit za krabičku od sirek a pak 

za penál, jak to divné stvoření povyrostlo. 

Aby ne, mělo všechny potřebné živiny, co si děti nosily k svačině. Salám, šunku, paštiku, 

pomeranč, sušenky, mrkev, čokoládu, vejce na tvrdo, sýry, řízek, pribináček i rajská jablka. 

Už to bydlelo v koši na odpadky, ale i koš nákladní automobil tomu byl malý. 

Jednou se při hodině ozval praskot. Koš se rozvalil. Vylezla z něho škaredá nestvůra. Marně 

hledala učitelka v moudrých knihách, ke kterému kmeni, řádu, druhu, rodu či čeledi ten tvor 

náleží. Nezjistila to… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚKOLY PRO TEBE: 

 

1) OZNAČENÁ SLOVA  (VETŘELCE ) NAPIŠ NA TYTO ŘÁDKY 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) NAPIŠ SLOVO NADŘAZENÉ K TĚMTO SLOVŮM 

___________________________________________________________________________ 

 

3) VYMYSLI NADPIS PRO DANÝ TEXT A POKUS SE HO NAPSAT SVÝM 

„OZDOBNÝM“ PÍSMEM NAD ZAČÁTEK TEXTU 

 

4) JAKÝ PŘEDMĚT LUKÁŠEK ZROVNA MĚL, KDYŽ PŘIŠEL POZDĚ NA 

VYUČOVÁNÍ? 

___________________________________________________________________________ 

 

5) CO MĚLA KE SVAČINĚ MANKA?  ________________________________________ 

 

5) JAK BY MOHL PŘÍBĚH POKRAČOVAT DÁLE. STRUČNĚ NAPIŠ. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Opakování.     Kdo nemá napsané v sešitě, musíte přepsat.  

 

 

Cvičení. Opakování. 

1. Napiš don´t like    nebo    doesn´t like. 

Vzor:  I_____ don´t like    _______ tea.                              He ____________ coffee. 

She____________ milk.                           You ____________  water. 



We ____________ cheese.                      They ____________ fish. 

I ____________ rice.                                 It ____________ pasta 

2. Přeložte tato slova. Máš je zapásne v sešite.  

Blueberry __________   Blackberry ____________  Plum _______________ 

Pineapple __________   Cherry ________________ Banana _______________

   

Peach _______________  Tomato ________________  Date ________________ 

Onion  ______________  Orange _______________  Grape ______________

   

Pea _______________   Raspberry ___________ 

3.  Doplňte správný tvar slovesa: don´t like,    doesn´t like 

Vzor:   She doesn´t like juice. 

I _____ grape.   She______ coffee.   They______ raspberry. 

We_______ tomato  He ______ blueberry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍRODOVĚDA 

Ahoj páťáci! Minule jsme se učili o počasí a o podnebí. Dozvěděli jste se, že na Zemi 
rozlišujeme 4 podnebné pásy (tropický, subtropický, mírný a polární). 
 

Dnes si napíšete informace o tropickém a o subtropickém pásu. 
Fotky zápisu + 2 obrázky pošlete do pátku 15. 1. na zs.chrenkova@seznam.cz nebo 
https://www.facebook.com/zs.chrenkova.9/ 
 

 
Tropický pás  
Leží na obou stranách rovníku. Je to nejteplejší podnebný pás. 
 
Najdeme tam 3 druhy krajiny: 

1) Tropické deštné lesy 

- je zde vysoká teplota a vlhkost 
-  rostliny zde vytváří většinu kyslíku na Zemi 
- rostliny (banánovníky, palmy) 
 - zvířata (papoušci, opice)  

 
 
 
 
 

  

2) Savany  
- střídá se zde období dešťů a sucha  

             - rostliny (bavlník, podzemnice olejná, baobab) 
             - zvířata (sloni, žirafy, lvi, zebry, levharti)  
 

 
3) Pouště  

- suché, je málo rostlin a živočichů  

             - rostliny (kaktusy) 
- zvířata (velbloudi, surikaty) 
 

DÚ: opiš a nakresli 1 zvíře, které žije v tropech 
  

  

 
Subtropický pás 
Tvoří ho oblasti mezi rovníkem a mírnými pásy. 
Léta jsou dlouhá a suchá, zimy krátké a mírné. 
Rostliny: levandule, fíkovníky, olivovníky, citrusy, vinná réva 
Zvířata: daňci, šakali, plazi, hmyz (cikády), klokani 
 
DÚ: opiš a nakresli 1 ovoce, které pěstují lidé v subtropickém pásu. 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/zs.chrenkova.9/


VLASTIVĚDA 

EVROPSKÉ STÁTY A JEJICH HLAVNÍ MĚSTA 

 učivo si přepiš do sešitu a nauč se 

 ke zkoušení budeš umět najít stát dle zeměpisné polohy (sever, jih, východ, 

západ Evropy; severozápad, severovýchod, jihozápad, jihovýchod Evropy) 

 

Albánie – Tirana 

Andorra - Andorra la Vella 

Belgie - Brusel 

Bělorusko - Minsk 

Bosna a Hercegovina - Sarajevo 

Bulharsko - Sofia 

Černá Hora - Podgorica 

Česká republika - Praha 

Dánsko - Kodaň 

Estonsko - Tallin 

Finsko - Helsinki 

Francie - Paříž 

Chorvatsko - Záhřeb 

Irsko - Dublin 

Island - Reykjavík 

Itálie - Řím 

Kypr - Nikósie 

Lichtenštejnsko - Vaduz 

Litva - Vilnius 

Lotyšsko - Riga 

Lucembursko - Luxemburg 

Maďarsko - Budapešť 

Makedonie - Skopje 

Malta - Valletta 

Moldavsko - Kišiněv 

Monacké knížectví - Monako 



Německo - Berlín 

Nizozemí - Amsterodam 

Norsko - Oslo 

Polsko - Varšava 

Portugalsko - Lisabon 

Rakousko - Vídeň 

Rumunsko - Bukurešť 

Rusko - Moskva 

Řecko - Atény 

San Marino - San Marino 

Slovensko - Bratislava 

Slovinsko - Lublaň 

Srbsko - Bělehrad 

Španělsko - Madrid 

Švédsko - Stockholm 

Švýcarsko - Bern 

Ukrajina - Kyjev 

Vatikán - Vatikán 

Velká Británie – Londýn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na mapě Evropy si ukazuj státy a jejich hlavní města (pokud to půjde, nauč se zpaměti). 

Můžeš si také přijít do školy pro větší mapu, aby se ti lépe hledalo!   

 

 

 

 



MATEMATIKA  

Dnes budeme opakovat. Opiš si vždy nadpis a 5 příkladů podle vzoru. 

 

1) SČÍTÁNÍ Nemusíš dělat zkoušku 

a) 31 780 + 8 639 = 

b) 27 521 + 1 989 = 

c) 164 + 1 793 = 

d) 5 698 + 2 145 = 

e) 2 031 + 431 = 

31 780 
  8 639 

  
 

2) ODČÍTÁNÍ   Zkoušku děláš „na plus“ 

a) 8 982 – 6 493 = 

b) 9 635 – 4 271 = 

c) 4 514 – 3 748 = 

d) 2 784 – 846 = 

e) 10 000 – 2 458 = 

8 982 
– 493 

8 489 

Zk:   8 489 

           493 

         
 

3)  NÁSOBENÍ  Zkoušku děláš „na krát“ 

a) 44 · 27 = 

b) 25 · 50 = 

c) 41 · 89 = 

d) 21 · 119 = 

e) 534 · 407 = 

  44 
· 27 

 Zk:   27 
       · 44 

4) DĚLENÍ   Zkoušku děláš „na krát“ 

a) 6 517 : 4 = 

b) 71 525 : 2 = 

c) 1 527 : 8 = 

d) 52 487 : 3 = 

e) 901 654 : 6 =                     

6 517 : 4 = 1629 
2 5 
   11 
      37 
         1 

Zk: 1629 

           · 4 

      6516 + 1 = 6517  

Minule jsme si zapisovali římské číslice. Dnes zkusíme 

s nimi počítat. Opište si příklad a pod něj ho napište 

našimi arabskými číslicemi. Výsledek dopište římskými 

číslicemi podle tabulky.  

a) VI +  IX = XV 
6 + 9 = 15 
 

b) IV +  VII 
c) XVI +  VI 
d) XIII -  IX 
e) XX - V 

1 → I 11 → XI 

2 → II 12 → XII 

3 → III 13 → XIII 

4 → IV 14→ XIV 

5 → V 15 → XV 

6 → VI 16 → XVI 

7 → VII 17 → XVII 

8 → VIII 18 → XVIII 

9 → IX 19 → XIX 

10 → X 20 → XX 

 


