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Středa 27.5. 2020 

Třída 5.G 

 

ČESKÝ JAZYK 

Shoda podmětu s přísudkem - jak to známe 

Mužský životný rod - i   (Psi štěkali..) 

Mužský rod neživotný - y (Míče se kutálely..) 

Ženský rod - y (Holky tancovaly..) 

střední rod - a (Auta projížděla..) 

 

POZOR! 

- Shoda přísudku s několikanásobným podmětem 

- přečtěte si POZORNĚ žlutý rámeček v učebnici na straně 186  

- zapište/okopírujte do sešitu tento text: 

 

SHODA PŘÍSUDKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM                                   
24.5. 

1) 

Když je mezi podměty podstatné jméno rodu mužského životného, píšeme v přísudku: -i 

Anička, Lucka a Petr běhali na dvoře.  

Stroje a řidiči pracovali naplno. 

 

2) 

Když není mezi podměty podstatné jméno rodu mužského životného, píšeme v přísudku: -y 

V lese rostly smrky a modříny. 

Káťa, Lea a Valča nechodily do školy. 

 



3) 

Když jsou členy několikanásobného podmětu podatatná jména rodu středního, musíme určit i 
jejich číslo: 

 

Jednotné číslo --> vždy píšeme v přískudku: -y  

Štěně a kotě se brzy spřátelily. 

Štěně a koťata se brzy spřátelily.  (štěně je jednotné číslo: -y) 

 

Množné číslo --> vždy píšeme v přísudku: -a 

Štěňata a koťata se brzy spřátelila. 

Vozidla a auta projížděla. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Učebnice strana 186 cvičení 3 - doplňte vynechaná písmena 

 

 

MATEMATIKA 

Povrch krychle a kvádru 

- pracovní sešit strana 54 - celá 

- Minutovky strana 2 cvičení 3,4 

- Minutovky strana 4 cvičení 7 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Ověř si své pokroky 

- pracovní sešit strana 50 podle zadání 

- Posílám odkaz, na kterém si procvičíte přítomný čas prostý - 75 vět - nebojte, zabere to 

5minut. :) 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-2-uroven/3186 

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-2-uroven/3186


 

PŘÍRODOVĚDA 

- Zápis do sešitu: 

ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA                                                                      

27.5 

- všechny živé organizmy se rozmnožují  

- bez rozmnožování bychom vyhynuli  

- rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava  

- rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními žlázami 

- vznik nového života - spojení ženské pohlavní buňky --> vajíčka  

  a mužské pohlavní buňky --> spermie 

- tomuto spojení říkáme --> oplození 

 

- člověk projde během života vývojovými etapami od dětsvtí, dospívání a dospělosti až ke stáří 

- v průběhu života každý prochází změnami: růst, vývoj -  nejen vzhledový, životní potřeby a 

projevy 

 

 

 

 


