
 

Domácí práce 5. A 

Český jazyk: 

Do školního sešitu opsat nebo nalepit tento přehled. 

                                                  SLOVESA 

Slovesa – jsou slova, která vyjadřují děj a časují se (zpíváme, pracuje, kreslil). 

Při časování sloveso vyjadřuje různými tvary osobu, číslo, způsob a čas (učíme 

se, píšete, zacvičí si). 

U neurčitku neboli infinitivu – se osoba, číslo, způsob a čas nedají určit (nést, 

ležet, péct (péci), moct (moci). 

Osoba a číslo: 

číslo jednotné                                                     číslo množné 

1. osoba: já nesu                                                1. osoba: my neseme 

2. osoba: ty neseš                                              2. osoba: vy nesete 

3. osoba: on, ona, ono nese                            3. osoba: oni, ony, ona nesou 

Slovesný čas: 

1. přítomný: zpívám, zpíváš, zpívá, zpíváme, zpíváte, zpívají 

2. minulý: zpíval jsem, zpíval jsi, zpíval, zpívali jsme, zpívali jste, zpívali 

3. budoucí: budu zpívat (zazpívám), budeš zpívat (zazpíváš), bude zpívat 

    (zazpívá), budeme zpívat (zazpíváme), budete zpívat (zazpíváte), budou 

    zpívat (zazpívají) 

Slovesný způsob: 

1. oznamovací – oznamuje děj (vaříme, spíš, dívá se) 

2. rozkazovací – vyjadřuje rozkaz nebo přání (vařme, spi, dívej se) 



3. podmiňovací – vyjadřuje děj, který by se mohl uskutečnit a je tvořen 

slovesem v minulém čase a zvláštními tvary slovesa být- bych, bys, by, bychom, 

byste, by (přáli byste si, volal by, vařili bychom, četli by) 

Slovesné tvary jsou: a) jednoduché (nesu, pečeme, učil se) 

                                     b) složené – sloveso + tvar slovesa být (naučil jsem se,    

                                                            budu kreslit, cvičil bych) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Časování nepravidelného slovesa být 

Osoba               č . minulý                     č. přítomný                                  č. budoucí 

                 č. j.           č. mn.                   č. j.           č. mn.              č.j.               č. mn. 

1.     byl jsem       byli jsme                jsem          jsme                budu        budeme 

2.     byl jsi            byli  jste                  jsi              jste                  budeš      budete 

3.     byl                 byli                          je              jsou                  bude        budou 

 

PS – str. 58,59, 92/1a,b,c - povinně, 2- dobrovolně. Nezapomeňte číst. 

Matematika   

Dělení 10,100,1000 , vysvětlení – učebnice HRAVÁ MATEMATIKA str. 27. 

Do sešitu M –Š vypočítat cvičení z učebnice str. 27/1,6. 

PS – str. 21, 23/1,2,3; 

Geometrie – uč. str. 50 – vysvětlení 

PS – str.34/1-5 

Vlastivěda  

Do sešitu pokračujte těmito poznámkami ze str. 15. 

Poznámky můžete okopírovat a nalepit. 



 

Typy škol: 1) nižší školy – děti od 6 -12let, učily se číst, psát, 

                                              zpěv a náboženství 

                  2) gymnázia – učilo se v latině a chodili tam jen chlapci 

                  3) vysoké školy – učilo se též v latině a byli opět jen pro chlapce 

              Nejznámější vysoká škola – Karlova univerzita v Praze, založená r. 1348 

                                                                Karlem IV. 

   Pohádky, pověsti, kroniky byly psány v češtině. 

   Učené knihy vydávaly v latině a němčině. 

Přírodověda 

V učebnici str. 60 – přečíst Vylučovací soustavu a pokusit se změřit, kolik 

tekutin vypijete za jeden den.  

Milí žáci a rodiče, opět Vás všechny zdravím a chválím Vás za práci, kterou 

odvádíte v této nelehké době. Vím, že to není jednoduché, a přesto všichni 

děláte, co můžete. Moc děkuji za spolupráci, držte se a buďte zdraví. 

                                                                                                           Ivana Stulíková 

 

                    

 

 

 


