
TEST_2 
(vypracujte nejpozději do 30.4. a pak mi zašlete na Whatsapp nebo na email) 
 

Český jazyk 

1. Podtrhni slova, která se skloňují:  
otočil, šramot, zvláštní, domů, hop, ježka, ona, hrnek, přijel, dobře, jau, němu, 
přeskočil, přítomná, babička, několikerý 

 

2. Napiš opaky slov:  

smutek ……………… 

začátek ……………… 

činit se………………. 
 

3. Uveď citoslovce vyjadřující:  
hlas nějakého tvora …………………………………. 
pocit ….……………………………………………… 

 

4. Podtrhni slova, která obsahují stupňující se sílu deště: 

mrznout, cedit, mrholit, foukat, lít jako z konve, vát, koupat 
 

5. Nahraď číslice v textu slovy příslušných slovních druhů: 
Příklad: Letěl na (1). Letěl na dovolenou.  
Člověk …………………(5).    Všem zase bylo …………..(6). Bolelo ho 

………….(1). Mléko mu ………………..(5) dobře. 
 

6. Urči u slov následujících vět slovní druhy, napiš je číslicí nad slova a 

podtrhni podmět a přísudek. 

 

Moje maminka peče dobré koláče.    Poslední v této hře vyhrává.   
  

7. Zakroužkuj zájmena:  

veselí, ona, mu, čtení, bratrova, si, tenhle, pátý, jejich, sám, jaký, včera, jenž, 

prý, kdosi, všichni, jakmile, nic, au, jakýsi, ať, žádný. 
 

8. Ke slovu váza napiš slovo příbuzné ………… a jiný tvar slova ………..…. 
 

9. Utvoř slovesné tvary podle zadání, použij kteroukoliv osobu jednotného či 
množného čísla: 
 oznamovací 

způsob 

rozkazovací 
způsob 

podmiňovací 
způsob 

držet    

zapsat    

odnést    



10. Zakroužkuj pravopisné chyby a očísluj pořadí větných celků podle toho, jak 
se tato informace mohla objevit v časopise: 
 

Chladničky 

___  Dnešní moderný ledničky mohou mýt i mrazničku. 
___  První lednički chlazené ledem se oběvili koncem 18 století. 
___  V mrazničce se potravyny zmrazý až na -18°C. 
___  Jídlo tak vidrží déle a neskazý se. 
___  Nazíváme je také ledničky. 
___  Chladničky používáme k uchovávání poživatin. 
___  Větčinou jsou umýstěny v kychyňi. 
___  Díky elektromotoru procházý chladicí smjes trupkami. 
 

11. Doplň předpony s-, nebo z-; žlutě vybarvi měkká přídavná jména.  
 

Chodí __hrbený.  
 

Mléko by __kyslo a maso by se __kazilo.  
 

Odčítání je obtížnější než __čítání.  
 

Správnost řešení si __kontroluj podle klíče.  
 

Kdy jelen __hazuje parohy?  

 

Rozkrojené jablko __hnědlo.  
 

__pomalím jízdu.  
 

Vítr __vál listí z horní lavičky.  
 

Z odpadového dřeva __bil bedýnku.  
 

Studem __červenala.  
 

Umíš __úžit dívčí kalhoty?  
 

__hlédl večerní film. 
 

 

 

 

 



Matematika 

 

1. Dopočítej u plánku zahrady zbývající strany. Vypočítej obvod a obsah 
zahrady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Za jeden kalendářní rok si pan Vitásek vydělal 307 344 Kč. Kolik korun si 
vydělá za 7 měsíců? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Tabulka udává počty nahlášených vloupání v okrese Sokolov (tam jsem se 

narodila). U úkolů b), c), d) napiš postup, výpočty a odpověď. 
 

 

 červenec srpen září říjen listopad 

byty   65   78   29   32   45 

chaty   28   19   54   89   72 

osobní auta 140 152 220 201 163 

nákl. auta   32   67   40   58   46 

 

 

     

 

a) Vypočítej (do tabulky), kolik vloupání bylo nahlášeno v každém měsíci. 
 

b) Kolik vloupání do bytů bylo nahlášeno za červenec až září? 

 

 

 

 

 

c) O kolik více bylo vloupání do osobních aut než do nákladních aut v červenci 

a srpnu dohromady? 

 

 

 

 

 

d) Kolikrát více bylo vloupání do osobních aut než do chat v měsíci srpnu? 

 

 

 

 

 

e) Nepočítej, odhadni, do čeho bylo nejvíce vloupání za uvedené období 
v tabulce. 

 

 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk -5.třída skupina Vohrnová 

Kontakt: vohrnova@zszbuch.cz  

Slovní zásoba 

 on-line kvíz –vyzkoušej svou znalost slovíček. Klikni na tento odkaz nebo ho zkopíruj 
do vyhledávače:  https://forms.gle/gpgzcMEeAGjCQDyq7  

Otevře se ti jednoduchý test. Vybereš správné možnosti. Na konci kvízu pak klikneš 
na Odeslat. Test mi přijde a já ti pak můžu zaslat výsledky. Když se ti povede, ráda ti 
dám jedničku  

 pracovní sešit -pokud ještě nemáš, dokonči cvičení na str.22, 24, 26 

 básnička/písnička o jaru -jak se ti dařilo s učením velikonoční písničky či básničky ? 
Tady je jedna o jaru. Schválně, jak rychle se jí naučíš ? Najdeš ji na: 
https://www.youtube.com/watch?v=I4LPLGwFb-A 

Spring is here, spring is here,  Jaro je tu, jaro je tu, 

the flowers, the trees,   květiny, stromy, 
the birds and the bees.   ptáci a včely. 
Spring is here, spring is here,  Jaro je tu, jaro je tu, 

everything is in bloom.   všechno je v květu. 
 

The grass is green,    Tráva je zelená, 
the air is clean,    vzduch je čistý, 
the birds are singing a song.   ptáčci zpívají píseň. 
The warm, spring day   Je teplý jarní den, 
all I can say     všechno, co mohu říct, 
I wait for spring all year long.  že na jaro čekám celý rok. 

 

A znovu první sloku: Spring is here… 

Gramatika 

o Učebnice str. 31 /cv.5 - tvoř nahlas věty podle obrázků – kdo má jaké zvíře 

o Pracovní sešit -  str.23/cv.7 – tvoř záporné a kladné věty podle vzoru 

-  str.25/cv.5 – poskládej správně věty 

o nová látka – otázka s HAVE GOT – přiložený pracovní list (není nutné tisknout, lze 
přepsat odpovědi do sešitu) 

o pro novou látku doporučuji také video: 

https://www.youtube.com/watch?v=fzXMcOwaVu8 

 

Úkol  

mailto:vohrnova@zszbuch.cz
https://forms.gle/gpgzcMEeAGjCQDyq7
https://www.youtube.com/watch?v=I4LPLGwFb-A
https://www.youtube.com/watch?v=fzXMcOwaVu8


-součástí pracovního listu je také úkol týkající se domácích mazlíčků. Pokud máš možnost, 
pošli mi ho na e-mail vohrnova@zszbuch.cz  (třeba ho vyfoť mobilem a pošli jako přílohu) 

 

 

 

Gramatika – sloveso HAVE GOT (MÍT) pracovní list 

Jak se tvoří otázka 

Oznamovací větu už umíme:  

You have got a dog.  Ty máš psa.   

Have you  got a dog ?  Máš psa ? 

Když se chceme zeptat Máš psa ? , musíme přehodit pořadí slov. Sloveso HAVE bude první, 
YOU bude druhé. GOT zůstává na stejném místě. 

Ve třetí osobě (on, ona, to) musíme použít tvar HAS. Jinak je postup stejný. 

He has got a cat.  On má kočku. 

Has he got a cat ? Má kočku ? 

Věty si nahlas přečti a přelož. Pak k nim utvoř otázku. 

You have got a green pencil.  Have you got a green pencil ? 

He has got a car. 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

They have got a big TV.

 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

She has got a new bike.

 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

You have got an apple.

 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

It has got blue colour. 

 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Odpovědi na otázku 
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Have you got a hamster ? Yes, I have.  Has she got a horse ?  Yes, she has. 

    No, I haven’t.      No, she 

hasn’t. 

V krátké odpovědi, která vyjadřuje souhlas nebo nesouhlas, se nepoužívá GOT. 

 

Doplň odpovědi na otázku: 

Have you got a red bag ? Yes, ……………………………………….. 

Has he got a small rabbit ? No, …………………………………………. 

Have they got a parrot ? Yes, ……………………………………….. 

Have you got a sister ? No, ………………………………………… 

Has she got brown hair ? Yes, ………………………………………… 

Otázky si nahlas přečti a přelož. Pak na ně odpověz –podle sebe. 

Have you got a dog ? ………………………………………………………………. 

Have you got a guinea pig ? …………………………………………………….. 

Have you got a mobile phone ? …………………………………………………… 

Have you got blue eyes ?  ……………………………………………………… 

Have you got a yellow pencil ? …………………………………………………… 

Have you got a brother ?  ……………………………………………………… 

Have you got a black T-shirt ? …………………………………………………….. 

Have you got a big bed ?  ……………………………………………………….. 

 

Úkol: Tell me about your pet (Povídej mi o tvém mazlíčkovi) 

Hi, I’m Alice. I have got a parrot. It is small parrot, it‘s a budgie. His name is Sammy. Sammy 
has got blue wings and white head with small black spots. He lives in big cage in my 

bedroom. He eats seeds and he likes apples. Sometimes he is out of the cage. He flies 

around the room and he sits on my shoulder.  He can talk. He says: ,,Hello !“ and ,,Good bye 
!“ I like him, he is my good friend. 

(wings –křídla, cage (kejdž) -klec, spots-skvrnky, shoulder (šouldr) –rameno) 



1. Přečti si a přelož článek o Alicině zvířátku. 
2. Vyber si nějaké ze svých zvířátek (pokud žádné nemáš, nějaké si vymysli) a odpověz 

na otázky. 
3. Můžeš mi zvířátko i nakreslit. 

What pet have you got 

?....................................................................................................................... 

What’s its name ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Is it big or small ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Is it thick or thin ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

What colour is your pet ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

What does it eat ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Can it fly, swim or jump ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Angličtina – skupina Schubertová 

 

 

DAILY ROUTINES – PRESENT SIMPLE TENSE 

A DAY IN THE LIFE OF A STORMTROOPER 

Instructions: 

 Find the video at: 

 On YouTube, by searching for “English Through Videos: Daily Routine with Simple Present 

Tense – Star Wars Stormtrooper”.   hvttps://www.youtube.com/watch?v=Kz3FeSDWxvI 

 

 Watch the video. Prohlédni si video 

 Answer the questions  what  does the Stormtrooper do each day. Co dělá “ Stormtrooper” 
během svého dne. 

 Use the simple present tense. ( Použij pčítomný čas prostý) 
 

1. What time does the stormtrooper wake up each day? 

He wakes up at 8 o’clock in the morning.___________________________________ 

2. What does he do after he gets up? 

____________________________________________________________________ 

3. What does the stormtrooper do after his shower? 

____________________________________________________________________ 

4. What does he do next? 

____________________________________________________________________ 

5. What does he do after he has his morning drink? 

____________________________________________________________________ 

6. What does he do at 10 o’clock? 

____________________________________________________________________ 

7. How does he travel? 

____________________________________________________________________ 

8. Where does he go? 

____________________________________________________________________ 

9. Then what does he do? 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kz3FeSDWxvI


____________________________________________________________________ 

10. Where does he go next? 

____________________________________________________________________ 

11. How does he relax? 

____________________________________________________________________ 

12. What does he do at the end of the day? 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


