
 

STUDIJNÍ OPORA PRO 5. ROČNÍK OD 22. 2. DO 26. 2. 2021 

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK – opora od 22. 2. – 26. 2. 2021 

➢ nejprve vypracuj krátký test z učiva o přídavných jménech 

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

➢ procvič si ve cvičení a vše předlož ke kontrole do 26. února 2021 

 

Opakování přídavných jmen – TEST  

1. Ke každému slovu napiš 2 přídavná jména (př. mrak – dešťový, černý): 

 

zážitek –  

prázdniny – 

led –  

 

3. Rozhodni, zda je přídavné jméno tvrdé, měkké, nebo přivlastňovací: 

 

 červivý -    zimní -    staré –  

 Čapkův -    týdenní -    zoufalá –  

 zdraví -    bratrův -    houpací –  

 

2. Doplň zadané tvary přídavných jmen v určeném stupni: 

 

Rok od roku byl ………………….. (hubený, použij ve 2. stupni) 

Petra byla ……………………… (skromná, použij ve 2. stupni), než jsem čekal. 

Můj pokoj je celý ………………………… (temný, použij ve 3. stupni) v celém domě. 

 

3. Převeď do množného čísla (př. indický chlapec – indičtí chlapci): 

 

třebíčský řidič –  

africký slon –  

holandský malíř –  

ostravský student –   

 

    

ZÁJMENA 

➢ neoznačují osoby, zvířata, věci a jejich vlastnosti přímo, ale pouze příslušné jméno 

ZASTUPUJÍ (proto zájmena – z lat. pro-nomen  „za jméno“) 

➢ danou věc nebo vlastnost naznačují, odkazují na ně – já, on, ten, můj, kdo aj. 

➢ jsou plnovýznamovým ohebným slovním druhem – skloňují se 

➢ svými tvary vyjadřují pády, dvě čísla, některá zájmena mají i trojí rod (M, Ž, S) 

➢ z hlediska rodu je pak dělíme na tzv.: 

A) RODOVÁ – mají rod mužský, ženský i střední, např. TEN, TA, TO 

B) BEZRODÁ – mají jeden tvar pro všechny rody, např. JÁ, TY, MY, VY, 

zvratné SE (osobní zájmena 1. a 2. os. č. j. i č. mn.) 



 

C) skloňování zájmen v českém jazyce je značně komplikované, některá 

zájmena se skloňují jako přídavná jména, jiná mají vlastní skloňování 

 

DRUHY ZÁJMEN (nauč se vyjmenovat zpaměti) 

➢ OSOBNÍ (označují 1., 2., 3. osobu) – JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY, VY, ONI, ONY, 

ONA, zvratné SE/SI 

➢ PŘIVLASTŇOVACÍ (přivlastňujeme 1., 2. 3. osobě) – MŮJ, TVŮJ, JEHO, JEJÍ, 

JEHO, NÁŠ, VÁŠ, JEJICH, zvratné SVŮJ 

➢ UKAZOVACÍ (ukazují na určitou osobu) – TEN, TA, TO, TI, TY, TA, TENTO, 

TENHLE, ONEN, TAKOVÝ, TÝŽ, TENTÝŽ, SÁM 

➢ TÁZACÍ (ptáme se jimi) – KDO?, CO?, JAKÝ?, KTERÝ?, ČÍ?  

➢ VZTAŽNÁ (plní funkci spojovacího výrazu) – KDO, CO, JAKÝ, KTERÝ, ČÍ, JENŽ 

➢ NEURČITÁ (přesně neurčí o kom/o čem je řeč) – NĚKDO, NĚCO, NEKTERÝ, 

NĚJAKÝ, NĚČÍ, LECKDO, LECCO, LECKTERÝ, KDOKOLI, COSI, KDOSI, 

VŠECHEN, KAŽDÝ aj. 

➢ ZÁPORNÁ (popírají osobu, zvíře, věc) – NIKDO, NIC, NIJAKÝ, NIČÍ, ŽÁDNÝ 

(někdy jsou řazeny k zájmenům neurčitým) 

 

PROCVIČ SI! 

1. Vyhledej ve větách zájmena a označ je barevně. 

Žádný sport není jednoduchý, ale já se jich pár naučím.  

Viděl jsi ten nový film, ve kterém hraje náš oblíbený herec? 

Někdo mi ušpinil můj nový batoh. 

Jakou má ta tvoje zmrzlina chuť? 

 

2. Spoj, co k sobě patří. 

Ukazovací   přesně neurčí o čem, o kom je řeč   kdo, který, jenž, čí 

 

Osobní    ptáme se jimi     můj, váš, jeho, jejich 

 

Vztažná    popírají osobu, zvíře, věc    nikdo, nic, žádný, ničí 

 

Záporná    označují 1., 2., 3. osobu    ten, ta, takový, ti, to 

 

Přivlastňovací               plní funkci spojovacího výrazu   někdo, lecco, něčí, něco 

 

Tázací    ukazují na určitou osobu    já, oni, my, ty, si 

 

Neurčitá    přivlastňujeme 1., 2. 3. osobě   kdo?, který?, co?, jaký?  

 



 

5. A - MATEMATIKA - úkoly na týden od 22. 2. do 26. 2. 2021 
Milí páťáci, doufám, že jste si o prázdninách odpočinuli a že jste vše 
nezapomněli.  
Pro jistotu máte u každého příkladu i ukázkový příklad. Nezapomeňte na 
zkoušky! 
Fotky úkolu posílejte do pátku 26. 2. na 
https://www.facebook.com/zs.chrenkova.9/     
 

1) ODČÍTÁNÍ   
a) 7 152 –  697 
 

7 152  
– 697 
6 455  

Zk: 6 455   
          697 
       7 152  

b) 57 843 – 54 321 
c) 58 239 – 3 752 
d) 59 330 – 16 734 
e) 80 000 – 10 017  
f) 96 985 – 43 894 

   

   

2) NÁSOBENÍ   

a) 25 · 32   25  
· 32 
  50 

75 
800 

Zk: 32  
    · 25 
     160 

     64_ 
     800 

b) 35 · 22 
c) 44 · 87  
d) 25 · 16  
e) 879 · 25  
f) 225 · 981  

  

   

3) DĚLENÍ   

a) 552 : 6 
 

552 : 6 = 92 
  12 

Zk: 92 
      · 6 
    552 

b) 2 280 : 5  
c) 5 064 : 3  
d) 11 596 : 4  
e) 25 755 : 3  
f) 28 987 : 7 

 

  

4) SLOVNÍ ÚLOHA 
Maminka koupila 16 koláčů. Jeden koláč stál 12 Kč. Kolik zaplatila za 
všechny koláče? 
Zápis:  1 koláč …………………. 
            16 koláčů …………………. 
 

Výpočet:  
 

Odpověď: 
 

 

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


 

5. A – PŘÍRODOVĚDA - úkoly na týden od 22. 2. do 26. 2. 2021  

Před prázdninami jsme se naučili, že všechny živé organizmy můžeme rozdělit na viry, 
bakterie a sinice, houby, rostliny a živočichy. Minule jste si psali informace o bezobratlých 
živočiších, dnes jsou na řadě obratlovci. Fotky opsaného učiva a obrázků posílejte  
do pátku 26. 2. na https://www.facebook.com/zs.chrenkova.9/ 

 

OBRATLOVCI  
Jsou to živočichové, kteří mají páteř složenou z obratlů. Mezi obratlovce 
patří ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci. 

 

a) RYBY  
Ryby žijí ve vodě, dýchají žábrami, mají ploutve a tělo 
pokryté šupinami. Sladkovodní ryby žijí v řekách, 
potocích, rybnících (kapr, štika, pstruh). Mořské ryby 
žijí v mořích a oceánech (treska, sardinka). 
 

 

b) OBOJŽIVELNÍCI  
Dospělí obojživelníci žijí na souši a dýchají plícemi, ale 
mláďata (pulci) dýchají žábrami a žijí ve vodě. V ČR žijí 
mloci, čolci a žáby (skokan, rosnička). 

 

 

c) PLAZI  
Plazi dýchají plícemi, patří mezi ně želvy, ještěři, 
krokodýli a hadi. V ČR žijí hadi (zmije je náš jediný 
jedovatý had) i ještěrky.  

 

 

d) PTÁCI  
Ptáci dýchají plícemi, mají zobák, peří, 2 křídla a 2 nohy. 
Samičky snáší vajíčka. 
DÚ: Napiš názvy 5 
ptáků________________________________ 

 

 

e) SAVCI 
Savci jsou obratlovci, kteří dýchají plícemi a rodí živá 
mláďata. Mláďata sají po narození mateřské mléko. Mezi 
savce patří například pes, kočka, myš, kráva, jelen, 
medvěd, žirafa, slon, lev, opice. Také netopýr, delfín a 
velryba jsou savci. I oni dýchají plícemi a krmí mláďata 
mateřským mlékem. 
DÚ: Nakresli jednoho savce 

 

DÚ: Obrázky vystřihni a nalep, kam patří. 

                          

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


 

11. Anglický jazyk   V. tř.    22.2- 26.2. 2021                                            Ing. 

Evžen Tarasiuk 
Milí žáci, zasílám vám tyto úkoly pro následující období. Pokud si nebudete s něčím vědět 
rady, napište mi email:      evzen.tarasjuk@seznam.cz     nebo do Facebooku. 

Pistě prosím do pracovního sešitu! 

Sloveso Have got (procvičování). POUŽIJ MINULÝ ZÁPIS V SEŠITĚ !!! 
1. Přeložte tyto slova. OPAKOVÁNÍ: 
ruler ____________  school bag __________   rubber 
_____________  
chalk ____________  book ______________   blackboard 
_________ 
pencil ___________  pen ________________  pear _______________ 
crayon __________  pencil case ___________  potatoe ____________ 
new _____________  old _________________    lemon _____________ 
tomato___________  carrot ______________  chicken ____________ 
strawberry________  raspberry ___________   vegetables 
__________ 
chocolate ________  fruits _______________  ice –cream __________ 
apple ____________  tea _________________   fish ________________ 
   
2. Doplňte správné tvary slovesa have got / has got: 
I  ____________ HE ___________   IT ____________ YOU____________ 
YOU__________ SHE __________ WE____________ THEY ___________ 
3. Napište překlad: 

ČJ AJ  ČJ AJ 

Oni mají   On má  

My máme   Ty máš  

To má   Vy máte  

Ona má   Já mám  

    
4. Doplň a přelož:  
You_______got  a red crayon. 
=_______________________________________________________  
She______got   a blue school bag. 
=____________________________________________________ 
He_______got a  new  book. 
=_________________________________________________________ 
They _____ got an orange pencil case. 
=_________________________________________________ 
We_______ got  four pens. 
=__________________________________________________________ 
He_______ got a old ruber. 
=__________________________________________________________ 
You_______got  five crayons notebook. 
=________________________________________________ 
I _________got a new ruler. 
=__________________________________________________________ 
She_______got  an old ruber. 
=_________________________________________________________ 

 

 

 

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


 

VLASTIVĚDA PRO 5. ROČNÍK 

Studijní opora od 22. – 26. 2. 2021 

➢ Učivo si opiš/nalep do sešitu, nebo vytiskni. Bude ti sloužit jako opora k učení. 

➢ Nauč se základní informace o povrchu naší země. 

ČESKÁ REPUBLIKA - POVRCH 

Pohoří 

- pohoří ČR tvoří přirozenou hranici s okolními státy 

- nejedná se o vysoká pohoří, anebo velehory 

- jsou ale velmi stará, např. tzv. sopečného (vulkanického) původu 

- Česko je země nepříliš vysokých, ale velmi krásných pohoří, které pokrývají jehličnaté 

nebo smíšené lesy, louky, případně horský porost (tzv. kleče) 

- 74% pahorkatiny a vrchoviny (200 - 900 m. n. m.), 4% hory (nad 900 m. n. m.), 25% 

nížiny (100 - 200 m. n. m.) 

 

Pohraniční pohoří 

Krkonoše - nejvyšší hora je Sněžka (je to i nejvyšší hora České republiky), zdejší příroda je 

chráněna, je zde Krkonošský národní park, pramení zde řeka Labe.  

Jizerské hory - nejvyšší hora je Smrk. 

Lužické hory - nejvyšší hora je Luž. 

Krušné hory - nejvyšší hora je Klínovec, lesní porost je poškozen průmyslem. 

Český les - nejvyšší hora je Čerchov, hranice za starých časů hlídali Chodové. 

Šumava - nejvyšší hora v Čechách je Plechý, je zde prales Boubín, pramení zde řeka Vltava. 

Bílé Karpaty - nejvyšší hora je Velká Javořina. 



 

Moravskoslezské Beskydy - nejvyšší hora je Lysá hora. 

Jeseníky - nejvyšší hora je Praděd. 

Orlické hory - nejvyšší hora je Velká Deštná, pramení zde řeka Orlice. 

 

Vnitrozemská pohoří a vysočiny 

České středohoří - nejvyšší hora je Milešovka, pohoří je sopečného původu, také hora Říp je 

sopečného původu. 

Brdy - nejvyšší hora je Tok. 

Českomoravská vysočina - nejvyšší hora je Javořice. 

 

Nížiny 

Povrch České republiky tvoří většinou vysočiny. Nížiny se rozkládají pouze kolem některých 

větších řek. Bývá zde teplé léto a mírná zima. Půda je zde úrodná a vhodná pro zemědělství. 

Polabská nížina - podél toku řeky Labe. 

Hornomoravský úval - podél středního toku řeky Moravy, kolem toku řeky Haná. 

Dolnomoravský úval - podél dolního toku řeky Moravy. 

Dyjskosvratecký úval - protékají tudy řeky Svratka a Dyje. 

 

 

PROCVIČ SI! Doplň nejvyšší horu k danému pohoří.  

1. Krušné hory -     6. Jeseníky - 

2. Lužické hory -     7. Moravskoslezské Beskydy - 

3. Jizerské hory -     8. Českomoravská vrchovina - 

4. Krkonoše -      9. Šumava - 

5. Orlické hory -     10. České Středohoří - 

 


