
5. ročník 

 Opakovat druhy přídavných jmen - https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-

koncovky-pridavnych-jmen-1-uroven/6481 

 PS str. 9/cv. 1  (v textu podtrhni tvary sloves v přítomném čase) 

 PS str.9/ cv.2 – doplň koncovky sloves v tvarech přítomného času a cvičení opiš do  

sešitu 

 Vypracuj přiložený pracovní list - slovesa 

 Čítanka str. 92-93 - Příliš plná vana 

DÚ – vyhledej v textu, co Archimedes objevil. Ve které době a kdy Archimedes žil? 

          Jaké bylo Archimedovo povolání a pro koho pracoval? 

  

Čti každý knihu dle vlastního výběru !!! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-1-uroven/6481
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SLOVESA   

1.  Časuj slovesa v přítomném čase ve všech osobách            

                 BÝT                                                              MÍT 

 

1.__________________                                  1.___________________ 

2.__________________                                  2.___________________ 

3.__________________                                  3.___________________ 

 

1.__________________                                  1.___________________ 

2.__________________                                  2.___________________ 

3.__________________                                  3.___________________ 

 

2. Doplň ke slovesům správná osobní zájmena (já, ty, on, …) 
 

_____________ ležím. 

_____________ chodíme. 

_____________ píšete. 

_____________ mluví. 

_____________ kreslím. 

_____________ utíkáš. 

_____________ štěkalo. 

_____________ dováděli. 

_____________ šel. 

 



3. V textu vyhledej všechna slovesa a podtrhni vlnovkou 
 

U nás nežijí šakali. Dědeček má už šedivé vlasy. Zítra pojedeme na kole na výlet do 

Berouna. Byli jsme žáky sedmého ročníku. Učte se cizí jazyky. Ve větvích stromů 

hnízdili ptáci. Dálnice povede z Prahy až do Košic. Nezapomínej na pravidla správné 

výživy. Pravidelně budete čistit rybičkám akvárium. 

 

4. Zeleně podtrhni všechna slovesa, která jsou v přítomném čase, 
modře slovesa, která jsou v minulém čase a červeně slovesa, 
která jsou v budoucím čase 
 

čtu, měl, píšeme, vařili jste, odpočívám, běžel, staví, mluvil, vyučí se, budeme 

studovat, spím, bude chodit, půjde, sázíš, vím, zamyslel se, pekla, smažíte, dělá, 

budete číst, myslíme 

 

5. Do vět doplň vhodná slovesa 
 

Maminka____________oběd. 

Tatínek ___________ auto. 

Kotě __________ s klubíčkem. 

Milan____________ rohlíky. 

Hokejisté____________ zápas. 

Na ples si _______________________ nové šaty. 

Před spaním si vždy _______________________ zuby. 

Za plotem hlasitě _________________________ pes. 

 

 



 

6. Napiš slovesa podle zadaných kritérií 
 

psát – 2. os. j. č. ________________________      

 

hovořit – 2. os. množ. č.___________________ 

 

klečet– 3. os. j. č. _________________________        

 

žít– 1. os. j. č. ________________________ 

 

běhat– 1. os. množ. č.___________________         

 

učit se– 3. os. j. č.________________________ 

 

sedět – 2. os. j. č. ___________________________       

 

mít – 2. os. množ. č. _______________________ 

 

 

 

 

 


