
Český jazyk - 5. ročník 

 Opakování – Shoda přísudku s podmětem https://www.umimecesky.cz/cviceni-

shoda-prisudku-s-podmetem (procvičuj!!!) 

 Vypracuj přiložený pracovní list – cvičení 2 a 3 napiš do sešitu 

 

Čítanka str. 97 – 98 – POVĚST O PRAŽSKÉM GOLEMOVI 

DÚ – přečti článek a odpověz na otázky, popiš stvoření golema 

Podívej se na ukázku : https://www.youtube.com/watch?v=y1JrzESs33A 

 

Čti knihu dle vlastního výběru !!! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem
https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem
https://www.youtube.com/watch?v=y1JrzESs33A


Shoda podmětu s přísudkem  

• Jestliže je podmět rodu středního, je v příčestí minulém koncovka -a. 

   Např. Koťata mňoukala. 

• Jestliže je podmět rodu ženského, je v příčestí minulém koncovka -y. 

   Např. Dívky se smály.  

• Jestliže je podmět rodu mužského životného, je v příčestí minulém  

   koncovka -i. 

   Např. Kluci hráli hokej. 

• Jestliže je podmět rodu mužského neživotného, je v příčestí minulém  

   koncovka -y. 

   Např. Vlaky houkaly. 

 

 

 



   

 Najdi podmět a přísudek, vyznač je: 

Továrny znečišťovaly ovzduší. Zástupy lidí pospíchaly na náměstí. Zahnuli jsme 

na most. Její prsteny zářily na slunci jako drahokamy. Nosiči kufrů zmizeli i 

s mými věcmi. Děti zlobily své rodiče. Stoly a židle byly tento týden ve slevě. 

Německo a Polsko podepsaly dohodu. Housata a kuřata pobíhala po dvoře. 

Využili jsme naskytnuté výhody. Dívky vyšívaly krásné dečky. 

 

 

Doplň -i/-y/-a u sloves v minulém čase 
 
Naše maminky se pozdravil_ . Cukrářky lákavě zdobil_ dorty. Veverky si k nám 

přišl_  pro ořechy. Slyšel_ jsme dunět těžké vlaky. Nákladní vlaky přepravoval_ 

dřevo. Domorodci se neslyšně pohyboval_ . Spolužáci se sešl_ po deseti letech. 

Cizí obchodníci nabízel_ vzácné koření. Seznámil_ jsme se s novými lidmi. Vy 

jste o tom slyšel_ ? Štěňata legračně štěkal _. Nová mýdla krásně voněl _ 

Sněhuláci hlídal_ dvůr. Draci se vznesl_ vysoko. Kostelem zněl_ vánoční písně. 

Lodě se z moře vracel_ do přístavu.Na okraji lesa stál_ staré duby. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Doplň správou koncovku   

 

 

      

 



 

4) Doplň slovesa na správná místa a ve správných tvarech: 

 

VYŠPLHAT, NAVŠTÍVIT, PŘIVÍTAT, VYDAT SE, ŘÍCT, POTKAT, ODPOČÍVAT, VRÁTIT 

SE, DÍVAT SE, VYPADAT, SEDNOUT SI 

 

Včera jsme ____________________ z výletu. ______________ jsme Krkonoše. 

Hory _______________ úžasně. _________________ jsme desítky nadšených 

turistů, kteří nám _______________, že se sem rádi vrací. Když jsme 

________________ až na vrchol Sněžky, byli jsme velmi unavení. Jana s Květou 

__________________ na lavičku a ____________________. Petr s Ivanem 

__________________ po okolí. Po krátké přestávce jsme __________________ 

na cestu domů. Rodiče nás ________________ vydatnou večeří. 

 

5. Přepiš věty v množném čísle v čase minulém : 

 

Malíř maloval. ____________________________________ 

 

Pes štěkal. _______________________________________ 

 

Maminka vařila. __________________________________ 

 

Dítě si hrálo. _____________________________________ 

 

Kruh zmizel.  ______________________________________ 

 

Ryba plavala. ______________________________________ 

 


