
Český jazyk - 5. ročník 

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

koncovky-pridavnych-jmen-1-uroven/6481 

 PS str. 15/cv. 1 – napiš vyprávění o to, čím bys chtěl být 

 Vypracuj přiložený pracovní list – Slovesa – opakování ( cvičení 4 napiš do sešitu) 

 Slovesný způsob – nejdříve se podívej na video k vysvětlení učiva 

https://www.youtube.com/watch?v=nGxxpczHViA 

 

 

Čtení s porozuměním - Harry Potter a Kámen mudrců 
Kapitola sedmá Moudrý klobouk 
DÚ – přečti článek a odpověz na otázky 

 

Čti knihu dle vlastního výběru !!! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-1-uroven/6481
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-1-uroven/6481
https://www.youtube.com/watch?v=nGxxpczHViA


 

 

OSOBA A ČÍSLO U SLOVES 

Číslo jednotné 

1. OSOBA   (JÁ) BĚŽÍM 

2. OSOBA   (TY) BĚŽÍŠ 

3. OSOBA   (ON, ONA, ONO) BĚŽÍ 

 

Číslo množné 

1. OSOBA   (MY) BĚŽÍME 

2. OSOBA   (VY) BĚŽÍTE 

3. OSOBA   (ONI, ONY, ONA) BĚŽÍ 

 
 

1. Zakroužkuj slovesa v 1.osobě jednotného čísla zeleně, 

ve 2.osobě  červeně a ve 3.osobě oranžově.Pozor na vetřelce! 

 

Hraje, budeš zpívat, najdete, čtu, fotila, pojedeš, budu spát, sázím, 

vyprávíš, hodila, napíšeš, zavoláme, zaplatí, najde  

 

 

2. Vybarvi slovesa v 1.osobě množného čísla žlutě, 

ve 2.osobě růžově a ve 3.osobě hnědě. Pozor na vetřelce! 

 

Házíte, dokáže, budete mluvit, psali, posedíte, spali, budou sázet, 

přesadíte, vyprávíme, zahodili, zapiš,zapíšete, budou platit, sedněte 

 

 

3. Škrtni, co do řady nepatří, na řádek napiš čas 

Píšu, sedím, kašle, trpím, počítám _________________ 

Ponese, udělá, nejde, utekl _______________________ 

Seděli, psali, udělají, vařili ________________________ 



 

4 .Rozliš barevně čas minulý, přítomný, budoucí 

cestujeme           nesli 

hrajeme   budete zpívat 

čteme           fotografoval 

poletíme   budu jíst 

házeli jste si  vyprávíme si                

budu házet           vyprávíš 

  

5. Doplň tabulku 

Sloveso osoba číslo čas 

budeme si hrát 1. množné budoucí 

uklízela jsem 1. jednotné minulý 

byli jste plavat 2. množné minulý 

nakoupili 3. množné minulý 

pojedeš 2. jednotné budoucí 

spíme 1. množné přítomný 

maluje 3. jednotné přítomný 

budou kreslit 3. množné budoucí 

dívali jste se 2. množné minulý 

             

 

 
 
 
 



 

6. Větu změň na ostatní dva časy 

Přít. Rád se starám o mladšího bratra. 

Min. Rád jsem se staral o mladšího bratra. 

Bud. Rád se budu starat o mladšího bratra. 

 

Přít. Můj výkres je moc hezký. 

Min. Můj výkres byl moc hezký. 

Bud. Můj výkres bude moc hezký. 

 

Přít. V papírnictví kupujeme nové pero. 

Min. V papírnictví jsme kupovali nové pero. 

Bud. V papírnictví budeme kupovat nové pero. 

 

Přít. Babička vaří výbornou polévku. 

Min. Babička uvařila výbornou polévku. 

Bud. Babička bude vařit výbornou polévku. 
 

 
 

7. Spoj čarou název písničky s příslušným okénkem podle osoby 
a čísla slovesa 

 

Šly panenky silnicí      
Já jsem z Kutné Hory          jednotné č. 
Muzikanti, co děláte     
Žežuličko, kde jsi byla     
Koulelo se, koulelo          množné č.  
Nemelem, nemelem 
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Harry Potter a Kámen mudrců 
Kapitola sedmá Moudrý klobouk 

 

Úkol 1) Pozorně přečti celý článek 

Brána se okamžitě otevřela. Uprostřed ní stála vysoká černovlasá čarodějka ve smaragdově 

zeleném hábitu. Vypadala velice přísně a Harrymu v tu chvíli napadlo, že by nebylo dobré 

dostat se s ní do sporu. „Tak to jsou ty prváci, paní profesorko McGonagallová,“ řekl Hagrid. 

„Děkuji, Hagride. Teď už si je vezmu na starost já.“ Otevřela bránu dokořán. Vstupní síň byla 

tak veliká, že by se do ní vešel celý dům Dursleyových. Kamenné stěny ozařovaly planoucí 

pochodně stejně jako u Gringottových, strop byl tak vysoko, že na něj ani nedohlédli, a do 

hořejších pater vedlo velkolepé mramorové schodiště. Šli za profesorkou McGonagallovou 

po podlaze z kamenných dlaždic. Ze dveří vpravo slyšel Harry šum stovek hlasů – všichni 

ostatní studenti už tam zřejmě byli –, profesorka McGonagallová však žáky prvního ročníku 

odvedla do malé prázdné místnosti vedle vstupní síně. Směstnali se dovnitř, stáli jeden vedle 

druhého o dost blíž, než by se postavili jindy, a neklidně se rozhlíželi. „Vítejte v Bradavicích,“ 

řekla profesorka McGonagallová. „Za chvíli začne slavnostní hostina na zahájení školního 

roku, ale ještě než zaujmete svá místa ve Velké síni, každého z vás zařadíme do některé 

koleje. Jedná se o velice důležitý obřad, poněvadž po celou dobu, kterou tu strávíte, vaše 

kolej v Bradavicích bude něco jako vaše rodina. Budete chodit na vyučování spolu s ostatními 

ze své koleje, spát v kolejní ložnici a trávit volný čas ve společenské místnosti své koleje. Čtyři 

koleje naší školy se jmenují Nebelvír, Mrzimor, Havraspár a Zmijozel. Každá z nich má vlastní 

slavnou historii a ze všech vyšli vynikající kouzelníci a čarodějky. Dokud budete v Bradavicích, 

získáte každým svým úspěchem pro svoji kolej body, ale když porušíte školní řád, vaše kolej o 

body přijde. Kolej, která dosáhne nejvyšší počet bodů, získá na konci roku školní pohár, což je 

veliká pocta. Doufám, že každý budete dělat své koleji čest, ať už se dostanete do kterékoliv 

z nich. Ke slavnostnímu Zařazování dojde už za několik minut, před zraky všech ostatních 

studentů a profesorů. Doporučuji vám, abyste se do té doby pokud možno upravili.“ Na 

okamžik utkvěla pohledem na Nevillově plášti, který měl zapnutý pod levým uchem, a na 

Ronově ušpiněném nosu. Harry se nejistě pokusil urovnat si vlasy. „Vrátím se, až na vás 

budeme připraveni,“ řekla profesorka McGonagallová. „Počkejte prosím, a chovejte se tiše.“ 

Vyšla ven. Harry naprázdno polkl. „A jak nás do těch kolejí vlastně zařadí?“ zeptal se Rona. 

„Myslím, že na to je nějaká zkouška. Fred říkal, že to dost bolí, ale dělal si nejspíš legraci.“ 

Harrymu se sevřelo srdce. Takže zkouška, a před celou školou? Ale on ještě žádná kouzla 

neuměl – co si pro všechno na světě počne? Opravdu nepočítal s něčím takovým, hned jak 

dorazí na místo. Úzkostně se rozhlédl a zjistil, že všichni ostatní se také tváří zděšeně. 

Nikomu nebylo do řeči s výjimkou Hermiony Grangerové, která svému okolí šeptem 

vyjmenovávala všechna zaklínadla, jimž se už naučila, a uvažovala, které z nich teď bude 

potřebovat. Harry dělal, co mohl, aby ji neslyšel. Ještě nikdy v životě nebyl tak nervózní, 



dokonce ani tenkrát, když Dursleyovým musel ukázat poznámku ze školy, že jeho vinou 

jednomu učiteli zničehonic úplně zmodraly vlasy. Teď už se profesorka McGonagallová 

musela každou vteřinou vrátit a vést ho vstříc strašlivému osudu. Hned nato se stalo něco, že 

Harry vyskočil snad stopu do vzduchu, a několik studentů za ním vykřiklo. „Co má zas tohle –

“ Harry vyjekl, a ostatní kolem také. Zadní stěnou v tu chvíli vplulo do síně možná dvacet 

duchů. Zaplavili ji perleťovou barvou a byli jakoby průsvitní; klouzavě se pohybovali po 

místnosti, dohadovali se mezi sebou a nových žáků si téměř nevšimli. Zdálo se, že se o něco 

přou. Ten, který vypadal jako malý tlustý fráter, se právě nechal slyšet: „Jak se říká, 

prominout a zapomenout; měli bychom mu dát ještě jednu příležitost –“ „Milý Mnichu, 

cožpak jsme Protivovi už nedali tolik příležitostí, kolik jen zaslouží? Dělá nám všem špatné 

jméno, a přitom vlastně není ani duch – poslyšte, co vy tu všichni děláte?“ To si nových žáků 

najednou povšiml jakýsi duch s okružím kolem krku a v přiléhavých kalhotách. Nikdo mu 

neodpověděl. „Noví žáci!“ řekl Tlustý mnich a usmál se na ně. „Určitě čekáte, kam vás 

zařadí?“ Několik žáků mlčky přikývlo. „Doufám, že vás uvidím v Mrzimoru,“ řekl Mnich. „To 

bývala moje kolej, abyste věděli.“ „Všichni sem!“ zavelel ostrý hlas. „Zařazování začne za 

okamžik.“  

 

To se vrátila profesorka McGonagallová a duchové jeden po druhém prošli protější zdí. 

„Seřaďte se,“ vyzvala profesorka žáky prvního ročníku, „a pojďte za mnou.“ Harry měl 

podivný pocit, jako by měl zničehonic nohy z olova; postavil se za jakéhosi chlapce s pískově 

žlutými vlasy a Ron si stoupl za něj. Vyšli z komory, vrátili se do vstupní haly a dvojitými 

dveřmi vešli do Velké síně. Harry si nikdy neuměl ani představit tak podivnou a nádhernou 

místnost. Velkou síň ozařovaly tisíce svící, jež se vznášely ve vzduchu nad čtyřmi dlouhými 

stoly, u kterých seděli všichni ostatní studenti. Stoly byly plné blyštivých zlatých talířů a číší. V 

čele byl další dlouhý stůl, za kterým seděli učitelé, a tam teď profesorka McGonagallová 

odvedla žáky prvního ročníku, takže zůstali stát v řadě tváří v tvář ostatním studentům, a 

učitele měli za sebou. Stovky tváří, které na ně zíraly, v mrkavé záři svící vypadaly jako bledé 

lucerny. Duchové, roztroušení mezi studenty, vyzařovali nejasné stříbrné světlo. Harry 

vzhlédl vzhůru, především proto, aby unikl všem těm očím, které se na ně upíraly, a uviděl 

sametově černý strop posetý hvězdami. Slyšel Hermionu, jak mumlá: „Je začarovaný, aby 

vypadal jako skutečné nebe. Četla jsem o tom v Dějinách bradavické školy.“ Bylo k 

neuvěření, že tam nějaký strop vůbec je a nad Velkou síní že se prostě neklene obloha. 

Potom se Harry zase spěšně podíval dolů, když profesorka McGonagallová před žáky prvního 

ročníku mlčky postavila čtyřnohou stoličku. Na její desku položila špičatý kouzelnický 

klobouk, celý odřený a záplatovaný a tak špinavý, že by ho teta Petunie rozhodně v domě 

nestrpěla…… 

 

 



 

Úkol 2) Odpověz na otázky 

1. Jak se jmenovala profesorka dětí? 

2. Jak se jmenují 4 koleje školy? 

3. Co získá kolej, která dosáhne největšího počtu bodů na konci školního roku? 

4. Jak se jmenuje Hermiona příjmením? 

5. Komu Harry ukázal poznámku ze školy? 

6. Za co Harry dostal poznámku ve škole?  

7. Kolik vplulo zadní stěnou duchů do síně? 

8. Do které koleje chodil Mnich? 

9. Jaký byl kouzelnický klobouk? 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 


