
5. třída 

Informatika 
 

Matematika + geometrie   

Pořádně si procvičovat desetinná čísla, ať je zvládáte. 
- do školního sešitu vypracovat z učebnice str. 55/cv.1,2,5,10 a str. 56/cv. 4,6,8                         
- GEOMETRIE – do sešitu geometrie narýsujete síť krychle a kvádru (uč. str. 46-47 – 
přečtete si o vlastnostech těchto těles, vyhledáte si další informace na internetu, 
barevně zapíšete do sešitu vzorečky pro výpočet povrchu (obsahu) krychle a kvádru, 
potom vypracujete do sešitu – uč. str. 47/cv.5,6 a str. 54/cv. 1,3,4) 

 
Přírodověda  
z učebnice od str. 58 – 61 vypsat do sešitu vždy nadpis + pár poznámek. Dbejte na 
úpravu + nakreslete obrázek k tématu. 
- kdo ještě nereferoval, tak mi zašle vypracované referáty (ofocené) do e-mailu – 
pěkně vypracované, rukou napsané 
- učivo si procvičte na https://programalf.com/alf-html/dist/#cz/file/59919 (zde máte pod 

heslem: ucimesedoma pěkné hry na procvičení + obrázky) 
- vše mi zašlete do pátku na e-mail. Zkontroluji si to. 
- Zde videa k vysvětlení: 
https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0 
https://www.youtube.com/watch?v=6HaWNn2Skz4 

 
 

Český jazyk  
Zaslat oskenovaný čtenářský deník, sloh a vypracované úkoly (kdo tak ještě neučinil) 
na můj e-mail. 
- Vytisknout, vypracovat, vlepit do sešitu (na pracovní listy) a zaslat přiložený 
pracovní list. 
- Číst vlastní knihu na čtenářský deník. 
- Komu ještě pořádně nejde pravopis, bude si procvičovat! 

Angličtina 

1.   Uč. 55/7 - na volný list 
     Prac. s. 45/3,4 
2.  Slovíčka 5.C 
      Uč. 56/2a (níže máte článek místo poslechu) 
      56/2b - do škol.seš. z druhé strany napsat odpovědi (např. 1-F, pokud F, napiš, co je pravda) 
      Prac. s.  46/1, 46,47/2,3. 

https://programalf.com/alf-html/dist/#cz/file/59919
https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0
https://www.youtube.com/watch?v=6HaWNn2Skz4


 
 
 

Vlastivěda 
 
Téma: 4. Jihočeský kraj 
 
krajské město: České Budějovice 
města: Písek, Jindřichův Hradec, Tábor, Strakonice, Český Krumlov, Třeboň 
 
sousední kraje:  Z – Plzeňský, S – Středočeský, SV – Vysočina, V – Jihomoravský, J – Rakousko –   
spolková země Horní Rakousy, JV – Rakousko – spolková země Dolní Rakousy, JZ – Německo – 
spolková země Bavorsko 
 
Povrch: Českobudějovická a Třeboňská pánev 
              Středočeská pahorkatina 
              Českomoravská vrchovina 
              Novohradské hory 
              Šumava 
              nejvyšší bod kraje = Plechý 1378 m 
              nejnižší bod = hladina Orlické přehrady 350 m 
 
Vodstvo: 
řeky – např. Vltava, Lužnice, Otava, Blanice 
vodní nádrže – celkem 11, Lipno, Orlík (Vltava) 
rybníky – např. Rožmberk, Horusický, Bezdrev, Svět  
 
Národní park Šumava, Boubínský prales 
biosférická rezervace – Třeboňsko 
CHKO Blanský les 
Přírodní park Novohradské hory 
 
Obyvatelstvo: počátkem roku 2019 – 642 tisíc obyvatel 
 



Průmysl: 
těžební – štěrkopísky, stavební kámen, cihlářská hlína, vápenec, grafit 

− dřevo (smrkové a borové) - dřevozpracující a papírenský průmysl 
 
potravinářský – Jihočeské mlékárny, pivovar Budvar 
textilní – Jitex 
energetický – jaderná elektrárna Temelín, vodní elekrárny (Orlík) 
 
Zemědělství: 
pěstování obilnin, řepky olejky, ovoce, brambor 
chov skotu, drůbeže, prasat  
chov ryb – oblast Třeboňska 
 
Školství, věda: 
Jihočeská univerzita (České Budějovice, Jindřichův Hradec) 
VŠ ekonomická, VŠ technická (České Budějovice) 
 
UNESCO – historické centrum Českého Krumlova, vesnice Holašovice - „selské baroko“ 
 
Hrady a zámky – např. Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, Červená Lhota, Blatná, 
                            Jindřichův Hradec, Kozí Hrádek 
Úkoly: 

− zjisti si informace o rybníku Rožmberk a odpověz do sešitu na následující otázky: 
 
1. Proč se rybníku Rožmberk přezdívá Jihočeské moře? 
2. Kdo rybník vybudoval a kdy to bylo? 
3. Protéká rybníkem Rožmberk řeka? Pokud ano, jak se nazývá? 
4. Napiš, k čemu se rybníky využívají (alespoň 3 příklady) 
 

 
 


