
TEST_1 (ČJ, M, Přv, Vl) 
 

doplňte, v případě, že nemůžete tisknout, přepište nebo doplňte v PC a pošlete  
do 17. dubna na můj email. 
 

Český jazyk 

 

Ve stejnou chvíl_  sv_štělo po silnic_ auto a v něm Pimovi_  rodiče a jejich skvělá teta 

Škrkavka.  

Mam_nka měla pantofl_čky, protože se nestačila přezout.  

Už neplakala, jen třeštila oči do dálky, jako by chtěla dohlédnout až do toho sklepa, kde prý 

sp_  její jediný syn.  

A pak přišlo pár nap_nav_ch vteřin.  

Mstižer se vypotácel z lesa na silnici.  

Auto jelo rychlostí sto dvacet kilometrů za hodinu.  

Málem ho porazilo a on na poslední chv_lku uskočil. 

           (z knihy Pohoršovna, Daniela Fischerová, MF, 2014) 

Úkoly – vztahují se k textu: 

1. Doplň pravopis. 

2. Podtrhni u větných celků slovesa a za každý větný celek zapiš, zda se jedná o větu 

jednoduchou  - J nebo o souvětí – S. Pokud se jedná o souvětí, zapiš jeho vzorec. 

3. Najdi slova citově zabarvená a vypiš je…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

4. Urči mluvnické kategorie ( rod, číslo, pád, vzor)  u následujících slov z textu: 

oči………………………………………………………………………………….. 

do dálky…………………………………………………………………………….. 

z lesa………………………………………………………………………………… 

rychlostí……………………………………………………………………………. 

za hodinu…………………………………………………………………………… 

 

Určování sloves (nenacházejí se v textu): 

1. Urči mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas, způsob): 

Líbí se mi to. ………………………………………………………………………………. 

Oheň pálí.  …………………………………………………………………………………. 

Ozývá se psí štěkot. ………………………………………………………………………… 

 



 

2. Nahraď složené slovesné tvary budoucího času tvary jednoduchými: 

Budu se dívat na oblíbenou pohádku. ……………………………………………………… 

Budu sázet hlávkový salát. ………………………………………………………………… 

3  Přepiš následující věty do minulého času, zohledni, zda jsi chlapec nebo děvče: 

Běžím na zahradu. ………………………………………………………………………….. 

Hraji strategickou hru. ……………………………………………………………………… 

 

4. Napiš následující slovesa v rozkazovacím způsobu: 

zahraji  ……………………………………………. 

dívám se …………………………………………. 

 

5. Pokračuj v časování slovesa: 

já   bych    my………………… 

ty ………….    vy………………… 

on………….    oni………………… 

 

Matematika 

 

Převeď na dané jednotky délky: 

6 km 680 m =    m   5 km 700 m =   m 

9 m 69 cm   =    cm   6 m 70 cm  =   cm 

8 dm 7 cm   =   cm   800 dm  =   m 

6 cm 9 mm  =   mm   67 000 m =   km 

 

Převeď na dané jednotky času: 

420 s  =    min    2 h 10 min =   min 

120 s  =  min    5 h 35 min =   min 

6 min =  s    6 min  20 s =   s 

10 min=  s    7 min   55s =   s 

 

Narýsuj čtverec ABCD, jehož obvod o = 20 cm. 

 

 



Přírodověda 

Odpověz na následující otázky: 
Popiš, jak poznáš  nerostné suroviny? 

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

………………………………………………………………………………………………. 
Jak můžeme nerostné suroviny rozdělit? 

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

……………………………………………………………………………………………….. 
Všude kolem nás se nachází energie. Jak můžeme využít vítr, abychom získali jeho energii? 

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

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

V jaké podobě nám posílá Slunce svou energii? 

 

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

…………………………………………………………………………………………………. 
Popiš, jak získáme energii ze dřeva a uhlí? 

 

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

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

Vlastivěda 

 

Na jakém světadílu se nachází Zbůch? 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
Vyhledej na  mapě Evropy a pojmenuj jeden 

 

ostrov: ……………………………………..poloostrov:………………………………………. 
 

oceán: …………………………………….moře:……………………………………………… 

 

Vyjmenuj všechny státy – sousedy, se kterými máme společné hranice a ke každému státu 
napiš jeho hlavní město.  
…………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
Evropu dělíme na severní, západní, jižní, východní a střední. Podtrhni tu, ve které se nachází 
Česko. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Součástí Evropské unie je 27 států, napiš alespoň 5 z nich. 

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

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



Anglický jazyk  –  skupina Mgr. Petry Schubertové 

 
Vypracuj do textu 1-14 tvrzení  (př. A) 1 – T,….B) 1) I think he usually plays PC….).. a pošli do 21.4. 
na adresu 
schubertova@zszbuch.cz 

 
A. Reading : 

 A week in the life of ...  
Two busy people take time to tell readers about their lives.  
    William Jones lives in Winchester. He works in a museum in the city centre. William usually gets up 

at half past seven and has a shower. He makes some sandwiches for his lunch and then he has 

breakfast (tea and cereal) with his wife and their son, John. At half past eight William drives John to 

school, then he goes to the museum. When William arrives he has another cup of tea and plans his 

day. At five o’clock William closes the museum and drives home. He usually has dinner and watches 

TV with his family in the evening, but on Fridays he plays football with his friends. William works 

from Monday to Saturday, but he always has Sundays with his family. They get up late, have 

breakfast, and read the Sunday newspapers. In the evening, they usually go to William’s parents’ 
house for dinner.  

 
    Christina Sanders is a police officer in Fort William, a small town on the west coast of Scotland. She 

gets up at six o’clock every morning, has a shower, and takes her two dogs for a long walk. After her 

breakfast of fruit and cereal, Christina puts on her uniform and goes to work. Christina works hard. 

Her job isn’t easy and she is sometimes stressed. She thinks that it is important to do exercise and 

have a healthy diet. She usually has fish or pasta for dinner. She sometimes eats meat and she 

doesn’t drink alcohol. Christina´s friends often visit her in the evening and she cooks dinner for them. 
She doesn’t have a TV, but once or twice a month she goes to the cinema. Christina also loves sport. 

She usually works at the weekend, but on her days off she always plays basketball and tennis.  

 
T, F, DS – doesn´t say?  

 
 

 
1. Christina goes to work by bus.  

2. Christina works on Saturday and Sunday.  

3. Fort William is bigger than Winchester.  

4. John leaves their house at 7.30 am.  

5. William has got a car.  

6. William meets a lot of people in the museum.  

7. William´s parents are dead.  
8. William plays football on Sundays.  

9. Christina and William has a healthy breakfast.  

10. Christina plays volleyball and table tennis.  

11. Christina Sander walks her dogs.  

12. William Jones has got a wife and two sons.  

13. Christina watch some films in the cinema.  

14. Christina watches TV every day 

 

 

 



B. Answer the questions – in sentences (ve větách).  
 

1. What does your friend usually do in the evening?  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________ 

2. When does your friend go to bed at the weekend?  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

3. What is your teacher doing at the moment?  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

  

4. Where are you sitting now? 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

5. What hobbies do you have?  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. What´s the weather like?  
 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

7. How often do you watch youtube and what do you watch?  

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

8. Where do you spend your free time and why?  

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Anglický jazyk – 5. ročník   skupina Vohrnová  od 8.- 21.4. 



Vážení rodiče,  

budu se snažit úkoly zadávat tak, aby je děti v co největší míře zvládly samy. Jedná se 
převážně o procvičování slovní zásoby a základních frází. Přesto bude vaše pomoc velkým 
přínosem -zahrajte si s dětmi navrhované hry, nechte je, ať vám odříkají básničku apod., 
pokud ovládáte angličtinu, mluvte s nimi anglicky. To vše jim pomůže s upevněním slovní 
zásoby. 

 řešení úloh – nevkládám sem z kapacitních důvodů,  ale ráda je zašlu, pokud mě 
kontaktujete e-mailem na vohrnova@zszbuch.cz   

 tento e-mail slouží rovněž pro vaše dotazy 

 velmi bych ocenila také zpětnou vazbu. Napište mi, co dětem jde a nejde, jestli byste 
měli zájem o nějaké on-line aktivity (online učebny, setkání přes videohovor apod.), 
jak jsou na tom děti s přístupem k internetu…Pomůže mi to s dalším sestavováním 
učiva. Můžete vyjádřit v dotazníku, který zaslala třídní učitelka. 

 Zasílání úkolů nevyžaduji, neboť nevím, jaké jsou vaše možnosti. Pokud můžete, 
určitě zašlete například úkol Co má/nemá (fotku, sken apod.) Zpětná vazba je důležitá 
i pro děti. 

Děkuji, D. Vohrnová 

Hello kids ! 

SLOVNÍ ZÁSOBA –procvičování minule zadaných slovíček 

 PEXESO 

 Vyrob si pexeso – nastříhej ze čtvrtky čtverečky, na polovinu z nich nakresli 

obrázek a na druhu polovinu napiš anglický název. Použít to můžeš na zvířata, 
techniku, ale i třeba barvy nebo čísla, cokoliv, co už znáš. Pak už jen sežeň 
spoluhráče  

 Když nikdo nemá čas, hraj si s kartičkami sám – zamíchej je (obrázky a nápisy 
nahoru) a seřaď do správných dvojic. Zkontroluj s učebnicí nebo 
překladačem. 

 Trénuj i psanou podobu slovíček. Obrázky (například jen zvířata) si srovnej 
pod sebe, vezmi si papír a piš anglické názvy. Který obrázek správně 
pojmenuješ, ten můžeš vyřadit. A takhle pokračuj, dokud nevyřadíš všechny. 
Jde to i obráceně – seřaď si pouze anglické nápisy a překládej je. 

 Pracovní sešit – procvičování slovní zásoby 3.lekce –strany 22, 24, křížovka na str. 26 
(Zkus, co zvládneš, vyber si třeba jen 3 cvičení. Není potřeba vyplnit všechno.) 
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 Něco navíc: Čím víc slovíček umíš, tím lépe. A neplatí to jen pro ty z učebnice. Zkus 
zjistit, jak se anglicky řeknou věci, které vidíš doma. Možná budeš překvapený/á, kolik 
toho už znáš.  

ZÁBAVA 

 VÝZVA – vzpomínáš na písničku Easter Bunny, kterou jsme loni zpívali ? Blíží se opět 
Velikonoce. Najdi si nějakou anglickou písničku nebo básničku, která je o 
Velikonocích (Easter) a nauč se jí. Nezapomeň se pak někomu pochlubit ! 

(na YouTube stačí zadat např. Easter song,  pro básničku zadej do vyhledávač 
např.Easter poem for kids) 

GRAMATIKA –procvičování slovesa HAVE GOT –MÍT 

 Úkol - Co má /nemá 

 Minule jsi si napsal/a, co máš/nemáš. Zkus to teď o někom z rodiny. Na papír 
nakresli vybraného člověka a okolo něj věci, které má, a přeškrtlé věci, které 
nemá. Pak nahlas říkej, co má/nemá. Použij věty She has got…/He has got… 

(Ona má…/On má…) a She hasn’t got/He hasn’t got (Ona nemá…/On nemá..) 
Místo ona a on můžeš použít jméno.  

 Pracovní sešit – procvičování str.23 /cv.4, 5 

 Hra The Blindman (blajndmen) –Slepec 

 Zahrajte si hru – potřebuješ pomocníka. Na stůl připrav deset věcí, které umíš 
anglicky pojmenovat (nahlas si to zopakujte).  

 Pak zavři oči (nebo si je nech zavázat). Pomocník věci promíchá.  

 Ty pak poslepu ber jednu věc po druhé a říkej: I have got…a pencil ! 

(Mám…tužku.)  

 Pomocník ti odpovídá: Yes, you have. (Ano, máš.) nebo No, you haven’t. (Ne, 

nemáš.) Hádej dál, dokud se netrefíš.  

 Za uhodnutí napoprvé máš 2 body, když uhodneš napodruhé, 1 bod, pokud se 
ti to ani napodruhé nepovede, 0 bodů. Zpočátku je to těžké, ale vydrž  

Budu ráda, když se mi nějakou svou prací pochlubíš. Můžeš ji třeba vyfotit a poslat na můj 
e-mail vohrnova@zszbuch.cz  Nebo mi jen napiš, jak se máš, jak ti to jde a nejde, nebo jestli 

potřebuješ s něčím poradit.  

I’m looking forward to see you again. Goodbye and have a 
nice day! 
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