
Český jazyk -  2.11. -6.11 

5. ročník 

Milí rodiče a děti, 

doufali jsme, že se 2. listopadu potkáme s dětmi ve škole a budeme pokračovat v prezenční 

výuce. Bohužel, epidemiologická situace nám to nedovoluje a tak budeme bohužel muset 

pokračovat v nastaveném systému distanční výuky. Zachováme to, co jsme si vyzkoušeli již 

před prázdninami. Učivo budu zadávat na webové stránky, jak jste zvyklí. Prosím rodiče, aby 

si děti plnily úkoly pravidelně. 

 Distanční výuka je dle školského zákona povinná a případné nesplnění úkolu musí být 

řádně zákonným zástupcem omluveno. 

Zopakované učivo děti zvládají bez větších problémů. Jediné, v čem pokulhávají, je čtení. 

Znovu bych vás chtěla poprosit, abyste si od dětí nechávali denně nahlas číst ( jakoukoli 

knížku, která se dětem líbí). 

 

 Opakovat psaní i/y po obojetných souhláskách – zopakuj si řady vyjmenovaných slov 

 PS str. 25/cv. 1 (najdi v osmisměrce vyjmenovaná slova a zapiš na linku) 

 PS str.25/ cv. 2 – doplň i,í/y,ý (cvičení a,b přepiš do domácího sešitu) 

 Vyplnit přiložený pracovní list  

 Čtení s porozuměním – vypracuj otázky za textem 

 

Posílám Vám stránky na online procvičování: https://skolakov.eu/, www.onlinecviceni.cz 

(český jazyk 1. stupeň).  Děti je znají, procvičovali jsme z nich ve třídě, najdou si vždy 

procvičování pro 5. třídu český jazyk a příslušné učivo. Mohou procvičovat vše, co už jsme 

probrali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skolakov.eu/
https://www.onlinecviceni.cz/


 

1.Doplňte i, í, y, ý:  

Ml_nář se v_dal k bl_zkému ml_nu. B_l jsem nemocný a pol_kal jsem p_lulky. 

Bab_čka je nedosl_chavá. Pep_ček se učil, co je sudokop_tník a lichokop_tník. 

Brz_čko se přibl_ží tuhá z_ma. Ve škole mě baví v_tvarná v_chova. Dostal jsem 

mal_nové l_zátko. Mam_nka mně vždy říká, um_j si dobře ruce. Špagety si 

postrouhám s_rem. Ve sklepě jsem se lekl malé m_šky. Květy op_lují p_lné 

včelky. Mám b_strého s_na. V pohádce b_la bab_čka b_linářka.  

2. Najdi chyby v textu (barevně zvýrazni):  

Pryncezna Lada měla miší kožíšek. Rybářovi se v sýti zachytila kouzelná 

rybyčka. Sliším zpívat princeznu Zpěvanku. Bidlím nedaleko sýdliště.  Do těsta 

zašlehám ztuhlé býlky. V Bidžově byla velká zima. Na dovolené jsme navštívili 

vinný sklýpek. Nemám rád zymní sporty. Zýtra se určitě uvidíme. V ZOO uvidíš 

sisla, netopýra i síčka. Náš kocour se rád lýsá. Přísloví říká: co na srdci, to na 

jaziku.  

3. Vymysli věty se slovy:  

víla………………………………………………………. 

opylovat…………………………………………………. 

lysá………………………………………………………. 

u syna…………………………………………………….. 

slepíš……………………………………………………… 

zívat………………………………………………………. 

vískat…………………………………………………….. 

mít……………………………………………………….. 



4. Spoj správně dvojice:  

Pyl                                  si hrály děti  

Pil                                   je špatná vlastnost 

Pýcha                              nádobí 

Píchá                              je žlutý prášek 

Na pysku                       limonádu 

Na písku                        kaktus 

Mýt                                babička 

Mít                                 krávy seděla moucha 

Milá                               zmrzlinu 

Lyže                               vesnice 

Líže                                dobrou rodinu 

Lyska                             se a bude bouřka 

Líska                              je bydliště mlynáře 

Blízká                            je sportovní náčiní  

Blýská                           je kachna 

Mlýn                             s ořechy 

Mlít                               mouku 

Bít                                 učitelem      

Být                                vědomosti             

Nabýt                            pušku  

Nabít                             je žlutý nerost 

Sýra                              je, když jsem někde vysoko 

Síra                              psa je špatná věc 

Vížka                            vzniká ve vodě nebo ve vzduchu 

Výška                            kousek si dám ke snídani 

Výr                                je malá věžička 

Vír                                 je velká sova 

 



TADY JE KAŠTAN                          

               Božena Šimková 

Já vím, že mě všichni znají. Na jaře rozsvěcuji na svých větvích bílé, 

růžové i červené svíčičky a na podzim otevírám ježaté míčky – postýlky, aby 

z nich mohly vyskočit kaštánky, vám pro radost, lesní zvěři pro pochoutku. 

Všichni mě znají, ale vsadím se, že o mně mnoho nevědí. 

Nejdříve odkud jsem. Až z turecké říše. Ve středověku byli Turci 

postrachem Evropy. Před jejich rychlými koni prchaly armády – a právě díky 

tomu se moji předkové dostali do Řecka, do Rakouska a po čase až do Čech. Mé 

rozdrcené plody přidávali totiž turečtí bojovníci svým koním do potravy, aby 

vydrželi dlouho a rychle běžet. 

A teď si představte: Turci ženou nepřátelské vojsko, za jejich jízdou 

spěchají vozy s jídlem, pitím a také krmení pro koně. A v tom spěchu si nikdo 

nevšimne, že z některého vozu vypadl pytel kaštanů. Myši jej rozhryzaly, 

kaštany se rozkutálely a po čase z nich vyrostly stromy. 

Lide se o mne začali zajímat a už před čtyřmi sty lety slavný italský lékař 

Mathiolli zjistil, že jsem nejen pěkný na pohled, ale mé plody kromě toho, že si 

na nich pochutnávají mnohá zvířata, jsou velice užitečné i v medicíně. Dodneška 

se z nich vyrábějí léčivé čaje, které pročišťují průdušky při chřipce a kašli, a léky, 

které se starají, aby krev v žilách dobře proudila. 

Jako strom se odborně jmenuji jírovec maďal, ve starší češtině slovo jarý 

znamenalo hořký – a moje plody jsou hořké. A v Řecku a v Itálii roste dokonce 

druh jedlého kaštanu.     

                                                                                           



Splň tyto úkoly – hledej v textu: 

1. V prvním odstavci barevně podtrhni přídavná jména. 

 

2. K čemu přirovnává autorka květy? _______________________________ 

3. Co připomíná obal kaštanu? ____________________________________ 

4. Z jaké říše pochází kaštan? _____________________________________ 

5.  Do kterých zemí se kaštan ve středověku dostal?___________________ 

 

     6. Proč přidávali bojovníci rozdrcené plody koním do potravy?____________  

      ______________________________________________________________ 

7. Která zvířata pomohla tomu, že se kaštan rozšířil? Jakým způsobem? 

 

8. Kaštan je užitečný i v medicíně. Co se z něj vyrábí? K čemu slouží? 

      ______________________________________________________________ 

     9.  Napiš správný název stromu, který má plody kaštany._________________ 

      ______________________________________________________________ 

    10.  Nakresli listy i plody (můžeš použít atlas rostlin nebo encyklopedii) 

 

 

 


