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5. třída 

Informatika- javurek@skolajinocany.cz 
Dokončit a zaslat minulý domácí úkol – velikonoční vajíčko 

 
Matematika + geometrie- hadacek@skolajinocany.cz 
– učebnice 3. díl 
- písemně vypracovat do školního sešitu: uč. str. 3/ cv.1, 4, 5,7,9,13 
- OPAKUJEME LÁTKU, ZEJMÉNA TO, CO NÁM NEJDE. 

 
Přírodověda- hadacek@skolajinocany.cz 
- vytvořit do sešitu jednoduché poznámky z uč. str. 62 – 63   
(vylučovací a kožní soustava)  

 
Český jazyk- hadacek@skolajinocany.cz 
– čtení – vlastní četba – příprava na čtenářský deník za měsíc duben 
- přídavná jména – učebnice – ústně procvičit str. 89, 90, 91, 93 
- písemně do sešitu: uč. str. 91/cv. 2 
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Angličtina- kasperova@skolajinocany.cz 
1.   Pečlivě zopakovat naučená slovíčka 5 A,B,C 
2.  Do sešitu:  uč.57/5  (otázky, odpovědi dle příkladu) 
3.  Prac. sešit: 47/4 
4. Na papír napsat o své vesnici (městě) v které(m) žiješ, podobně jako vyprávěla o svém městě Amy 
(viz příloha pro  inspiraci - raději posílám znovu).  
Minimálně 10 vět. ( Pokud popisujete, že někde něco je, používáte " there is, there are, there isn't, 
there aren't, např. 
 V Rudné je jedna banka naproti poště. - In Rudná there is a bank opposite a post office. There 
aren't lots of shops. apod.) 
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Vlastivěda- havlikova@skolajinocany.cz 
• zápis do školního sešitu ( možno i vytisknou a do sešitu vlepit) 

 
Téma:  Karlovarský kraj 
 
krajské město:  Karlovy Vary 
města: Cheb, Sokolov, Mariánské Lázně, Aš 
 
sousedí s kraji: SV  Ústecký 
                         JV   Plzeňský 
                         JZ   Německo – spolková země Bavorsko 
                         SZ   Německo - spolková země Sasko 
 
povrch:  43% plochy pokryto lesy 
               Krušné hory (Klínovec 1244m n.m.), Český les, Slavskovský les, Doupovské hory 
               Chebská a Sokolovská pánev 
 
řeky:  Ohře, Střela, Teplá 
 
 
 
 
průmysl: stáčírny minerálních vod ( Kyselka – Mattoni) 
               těžební – hnědé uhlí – pánve – tepelné elektrárny 
               chemický (Sokolov, Vřesová) 
               sklářský ( zn. Moser) 
               keramický – naleziště kaolinu 
               výroba hudebních nástrojů 
               výroba elektrické energie – elektrárny tepelné, vodní, větrné (Boží Dar) 
 
zemědělství: pěstování brambor, řepky, obilovin, kukuřice a lnu 
                     chov skotu, prasat a drůbeže 
 
památky: Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Loket, Kynžvart, Chyše 
 
 

• Úkol – vypracovat do školního sešitu – otázky nemusíte opisovat, napište pouze odpovědi 
 

1) Čím jsou významná tato místa: Komorní a Železná hůrka a Soos? 
2) Jakou výrobou se proslavila města Kraslice a Luby u Chebu? 
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• zápis do školního sešitu ( možno vytisknou a  pouze do sešitu nalepit) 
Téma:  Ústecký kraj 
 
krajské město: Ústí nad Labem 
města: Most, Děčín, Litvínov, Litoměřice, Žatec, Louny 
 
sousedí s kraji:  V    Liberecký 
                          JV  Středočeský 
                          J     Plzeňský 
                          JZ   Karlovarský 
                          SZ   Německo – spolková země Sasko 
 
povrch:  Krušné hory 
              České středohoří – Milešovka 836 m n.m. 
              NP České Švýcarsko 
 
řeky: Labe, Ohře, Ploučnice 
 
průmysl:   těžební a energetický – hnědé uhlí – Chomutovsko-mostecká hnědouhelná pánev -   

− uhelné povrchové doly, uhelné elektrárny (Prunéřov, Tušimice) 
                  chemický – Litvínov – rafinérie ropy 
                  papírenský – Štětí 
                  keramický 
 
doprava: lodní – řeka Labe – spojení do Severního moře 
               železnice Praha – Drážďany 
 
 
 
zemědělství:  pěstování vinné révy – vinařství – Roudnice nad Labem 
                      pěstování chmele – pivovarnictví – Žatec 
 
památky: Budyně nad Ohří, Střekov, Duchcov, Klášterec nad Ohří, Ploskovice 
 

• Najdi správnou odpověď – vypracuj do školního sešitu ( otázky neopisuj napiš pouze správné 
odpovědí př. 1. a) ) 

  
1. Jak se nazývá národní park ležící na území kraje? 

a) České Švýcarsko 
b) Podyjí 
c) Krkonošský 

2. Pohoří České středohoří je původem: 
a) sopečného 
b) krasového 
c) pískovcového 

3. Podél hranic s Německem se v kraji rozprostírá pohoří: 
a) České středohoří 
b) Krušné hory 
c) Šumava 
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4. Na Mostecku se těží: 

a) černé uhlí 
b) hnědé uhlí 
c) vápenec 

5. Najděte v přesmyčkách správné názvy: 
a) měst v kraji: 
Číndě 
Toměřilice 
Muchotov 
Litepce 
b) řeky v kraji: 
Bela 
Řeoh 
Nabíli 
Mekanice 
 
Doporučuji ČT2 „Odpoledka“  a www.ctedu.cz – vyberte si dokumenty k dané tematice – po dohodě 
s rodiči :) 

 
 

http://www.ctedu.cz/

