
Podklady pro domácí přípravu 5.ročníky: na týden : 20.4.-24.4.2020 

ČJ 
 

Přídavná jména měkká 
 

rod mužský 

(ten) 

rod ženský 

(ta) 

rod střední 
(to) 

 

jarní 

včelí 

kozí 

školní 

parní 

zimní 

 

jarní 

rybí 

psí 

cizí 

základní 

lesní 

 

jarní 

roční 

holubí 

hovězí 

vosí 

žabí 
 

Tímto způsobem jste minule do ČJ-D rozdělili přídavná jména do 3 sloupců. 

Všimněte si, že přídavná jména rodu mužského mají koncovku -í,  

                         přídavná jména rodu ženského mají koncovku – í, 

                         přídavná jména rodu středního mají koncovku  - í. 

Jedná se o přídavná jména měkká . Skloňují se podle vzoru jarní. 
 

V uplynulých týdnech jsme se seznámili s přídavnými jmény tvrdými a měkkými. 

Třetí skupinu přídavných jmen tvoří přídavná jména přivlastňovací. 
Pročti si tabulku v učebnici ČJ, str. 68 nahoře. 

UČ 68/8  (pracuj do ČJ -D) 
 

tvrdá měkká přivlastňovací 
mladý,mladá mladé jarní otcův, otcova, otcovo 

matčin, matčina, matčino 

.  

. 

 .  

 .  

. 

. 

. 

. 

. 
 
 

Opakování shoda přísudku s podmětem uč. str.129/3 

Sloh uč. str.80/6 – popis postavy: VODNÍK 

Napiš popis postavy vodníka (15-20 vět). 

Vzhled, vlastnosti, místo kde žije…. 

 



M – dělení uč. str.70/30 druhý sloupec + zkoušky 

uč. str.86/6 (náčrtek, výpočty, odpověď) 

Geometrie – uč. str.115/5 narýsuj a odpověz 

                           uč. str. 115/6 abcf – odpovědi 

 
ČJ – Správná řešení úkolů – týden  13.4. - 17.4. 2020 
 

Do následující tabulky dopiš přídavná jména tvrdá podle rodů v čísle jednotném. 

Pracuj do ČJ -D. 
 

rod mužský rod ženský rod střední 
pomalý pomalá pomalé 

tichý tichá tiché 

zdravý zdravá zdravé 

líný líná líné 

hladový hladová hladové 

malý malá malé 

divoký divoká divoké 

blízký blízká blízké 

velký velká velké 

hodný hodná hodné 

 

M – Správná řešení úkolů  
 

UČ 102/22 

MDLXXXIV =  1584 

MDXC = 1590 
 



VL -  U str. 48,49,50,51 přečíst a vypsat do sešitu názvy států a jejich hlavní města + počet 

obyvatel + nakreslit vlajku 

Poté vypracovat v PS str. 28/1 a 29/3,4,5.  

PŘ – U str. 82,83,84 přečíst trávicí soustavu. Opsat do sešitu poznámky. 

Poté PS str. 41-přečíst část Žaludek. 

PS str. 49/6 podtrhni si – podle Tebe - důležitá slova  

            49/7,10 

 

Trávicí soustava 

Její části: ústa(se zuby- dospělák má 32 zubů, dítě(do 6ti let) 20 dočasných zubů), hltan, jícen, 

žaludek, tenké střevo (zde se pomocí jater a slinivky z potravy uvolňují živiny),tlusté střevo, 

konečník. 

Důležité jíst vyváženou stravu (hodně vitamínů,vlákniny, minerálních látek,bílkovin). 

Poruchy příjmu potravy – nemoci  

a)  mentální anorexie-odmítání potravy, může vést až ke smrti 

b)  mentální bulimie – naopak přejídání se a následné vyvolávané zvracení 

 

 

 

 

 
Ještě se podívej na přílohu k Př! 


