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5. třída 

Informatika- javurek@skolajinocany.cz 
 
Stáhněte si dodatkový soubor (obrázek) vajicko.png ze stránek školy. 

 
Vaším úkolem je dokreslit vajíčko v programu MS malování.   
Využijte všechny nástroje, tvary, na které si vzpomínáte.  
Podívejte se do sešitu informatiky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybarvené a upravené velikonoční vajíčko uložte a pošlete na email: javurek@skolajinocany.cz 

 
Matematika + geometrie- hadacek@skolajinocany.cz 
Zopakovat látku 2. dílu učebnice (po svátcích začneme 3. díl) 
  - ofotit a vypracovat testy z učebnice na str. 57, 58, 59 
                      - všichni zašlou úkoly do středy – 1 žák nekomunikuje 

 
Přírodověda- hadacek@skolajinocany.cz 
Zašlete výpisky + referát, kdo ještě neudělal 
                       Opakujte si soustavy 
 

                   Přeji šťastné, veselé a ve zdraví prožité Velikonoce!       
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Český jazyk- hadacek@skolajinocany.cz 
úkoly zatím nedodal, ani se na e-mail neozval: 1 žák 
                     - 1. přídavná jména – uč. str. 89 (děti, musíte se seznámit s tím, že máme 
3 druhy přídavných jmen + každý druh má i své vzory!!) 
             TOTO SI PŘEPIŠTE DO ŠKOLNÍHO SEŠITU A ZKUSTE PROCVIČIT: 

Přídavná jména – druh + vzor 
DRUH – měkký -> VZOR – jarní (stejná koncovka ve všech 3 rodech, měkké i) 
  např. včelí úl (jarní úl), vosí hnízdo (jarní hnízdo) atd. 
 !! nemohu si říct: ta vosá, ten vosí, to vosé!! Ale: ta vosí, ten vosí, to vosí (jarní) 
            - tvrdý -> VZOR – mladý (koncovka se mění podle rodu, tvrdé y) 
  např. zdravý muž (mladý muž), milý člověk (mladý člověk) 
!! mohu si říct: ta zdravá (mladá), ten zdravý (mladý), to zdravé (mladé)!! 
Pozor: V množném čísle u vzoru mladý se mění koncovka na měkké i !! 
             např. zdravý (mladý) chlapec -> zdraví (mladí) chlapci 
 - přivlastňovací -> VZOR – otcův a matčin (uč. str. 102 – 103) 
  
 - odkazy na videa s vysvětlením látky: 
https://www.youtube.com/watch?v=9r0ZqV_te1E 
https://www.youtube.com/watch?v=7WM8vIMqLdo 

https://www.youtube.com/watch?v=_FCny04arLQ 
https://www.youtube.com/watch?v=N9Fj0fDles4 
https://www.youtube.com/watch?v=iT3_ZLnTadw 
https://www.youtube.com/watch?v=7eEvmIWR8Yg 
 

 
- Prac.list 

 

 
Angličtina- kasperova@skolajinocany.cz 

- Prac. list 
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Vlastivěda- havlikova@skolajinocany.cz 

• zápis přespat do školního sešitu 
 
Téma:  Plzeňský kraj 
 
krajské město:  Plzeň 
města: Klatovy, Domažlice, Tachov, Rokycany 
 
sousední kraje: SZ  Karlovarský 
                          S    Ústecký 
                         SV   Středočeský 
                          JV  Jihočeský 
                          JZ   Německo, spolková země Bavorsko (nejdelší hranice) 
 
povrch:    Šumava, Český les, Plzeňská pahorkatina 
vodstvo:   řeky: Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava – soutok = Berounka 
                 jezera:  Šumava – ledovcová – Černé, Čertovo, Prášilské, Laka 
 
průmysl: strojírenský – ŠKODA  TRANSPORTATION 
               těžební – kaolin – výroba porcelánu, keramické hlíny, kámen 
               potravinářský – pivo 
 
zemědělství: obilniny, řepka 
                      chov skotu 
 
doprava: dálnice D5, důležitý železniční uzel 
 
věda a vzdělání: Lékařská fakulta UK, Západočeská univerzita 
                           Výzkumný ústav ŠKODA 
 
historické památky: 
Plzeň – katedrála sv. Bartoloměje, Velká synagoga 
hrady: Rabí, Švihov, Kašperk, Velhartice 
zámky: Zbiroh, Horšovský Týn, Kozel 
 
Jan Blažej Santini-Aichel – významný barokní architekt, působící v regionu – klášter Plasy a Kladruby 
 

• odpověz na otázky do školního sešitu 
 
1) Čím je známá národopisná oblast Chodsko? 
2) Kdo vedl vzpouru Chodů proti panské vrchnosti a kdy k ní došlo? 
 

• přečti si v čítance pověst o Chodech   

• pracujte pokud možno samostatně, ať si rodiče dají pauzu – mějte se fajn a přeji moc zdraví 
všem   

 


