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5. třída 

Informatika- javurek@skolajinocany.cz 
X 
 
Matematika + geometrie- hadacek@skolajinocany.cz 
učebnice 3. díl 
- písemně vypracovat do školního sešitu: uč. str. 4/cv.1,4,6,7,9,12 
str. 5/cv.1,2,9; str. 6/cv.1,2,4,8 

 
Přírodověda- hadacek@skolajinocany.cz 
vytvořit do sešitu opravdu jednoduché poznámky z uč. str.64-65 
(smyslová a nervová soustava)  
 

Český jazyk- hadacek@skolajinocany.cz 
čtení – vlastní četba – příprava na čtenářský deník za měsíc duben 
- přídavná jména – učebnice – ústně pročíst str. 94, 95, 96, 97 
- písemně do sešitu: uč. str. 94/cv. 2;  
 95/cv.5, 6; 97/cv.3; 98/cv.2,3,5 

 
Angličtina- kasperova@skolajinocany.cz 
1.  slovíčka 5.D 
2.  Do škol. sešitu gramatika PS 71/5.4, 5.5a, 5.5b 
- jednoduché, sloveso "can" (mohu, umím) znáte, je stejné pro všechny osoby 
3.  Uč. 58 - přečíst věty ve "speech bubbles" - ústně si přeložit 
                                            (hru si můžete podle možností zahrát s rodiči, sourozenci, kamarády) 
4. Do sešitu: uč. 59/4a, PS 48/1,2, 49/3 
5. Pracovní list (viz příloha) 
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Vlastivěda- havlikova@skolajinocany.cz 
• zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do školního sešitu 

 
 
Téma:  Liberecký kraj 
 
krajské město:  Liberec 
města: Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Turnov, Nový Bor 
 
sousední kraje: V  Královéhradecký 
                         J   Středočeský 
                         Z  Ústecký 
                       SZ  Německo – spolková země Sasko 
                       SV  Polsko – Dolnoslezské vojvodství 
 
povrch: Česká tabule 
             Krkonoše, Lužické a Jizerské hory 
             Ralská a Frýdlantská pahorkatina 
 
vodstvo: 
řeky: Jizera, Ploučnice, Oleška 
         na území kraje pramení řeka Lužická Nisa a Smědá 
vodopády: Jedlový Důl, Mumlavský 
rybníky: Máchovo jezero, Holanské (23 rybníků) 
vodní nádrže: Bedřichov, Harrachov, Josefův Důl 
 
průmysl: potravinářský, strojírenský  
               sklářský – Harrachov, Turnov - broušené drahokamy, Jablonec nad Nisou – bižutérie,  
               mincovna, Nový Bor 
 
zemědělství: pěstování obilnin, brambor, řepky, lnu, kukuřice a řepy 
                     chov skotu, prasat a drůbeže 
 
národní kulturní památky:  
hrady: Bezděz, Grabštejn (i zámek), Frýdlant (i zámek) 
zámky: Sychrov, Hrubý Rohozec, Zákupy 
zřícenina Trosky, bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí 
přírodní památky: Bozkovské dolomitové jeskyně, Ještěd, Kozákov, Panská skála, Hruboskalsko 
 

• Úkol vypracuj do školního sešitu 
 
Ještěd 
1) Jakou nadmořskou výšku má Ještěd? 
2) Jak se nazývá přírodní park, jehož je hora součástí? 
3) K jakým účelům byla na vrcholu Ještědu postavena současná budova? 
4) Jak je stavba na vrcholu vysoká? 
5) Namaluj si do sešitu tuto stavbu :) 
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1) zápis přepiš do sešitu nebo vytiskni a do sešitu pouze vlep 

 
Téma: Královéhradecký kraj 
 
krajské město: Hradec Králové 
města: Trutnov, Náchod, Jičín, Rychnov nad Kněžnou 
 
sousední kraje:  J  Pardubický 
                        JZ Středočeský 
                         Z  Liberecký 
                         S – Polsko – Dolnoslezské vojvodství 
 
povrch:  Krkonoše ( Sněžka 1603 mn.m.), Orlické hory 
              směrem na JZ Polabská nížina 
 
vodstvo: 
řeky: Labe, Orlice, Cidlina 
vodní nádrž: Rozkoš 
 
průmysl: potravinářský, textilní (Juta), strojírenský – výroba motorek, elektrických a optických  
               přístrojů 
 
zemědělství: Polabská nížina – pšenice, kukuřice, řepa 
                     podhorské oblasti – brambory, oves a len 
                     chov – pastviny – skot, ovce 
 
doprava: hustá železniční síť, dálnice D11 
 
národní kulturní památky: 
hrady: Kost, Pecka, Potštejn 
zámky: Ratibořice, Náchod, Opočno 
barokní hospital Kuks, Braunův Betlém u Kuksu, Babiččino údolí, Třebechovický betlém, pevnostní 
město Josefov 
 
přírodní památky: NP Krkonoše, NPR Adršpašsko-teplické skály, PR Prachovské skály, CHKO Česká ráj 
 

• Úkol vypracuj do školního sešitu 
1) Víš, čím je známé město Dvůr Králové nad Labem? 
2) Kdo to byl Eduard Štorch? (max. půl stránky!!! :) 
 
 
Doporučuji sledovat pořad Bohemia Incognita – ČT2 „Odpoledka“ - po dohodě s rodiči :) 
 
 


