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5. třída 

Informatika- javurek@skolajinocany.cz 
x 
Matematika + geometrie- hadacek@skolajinocany.cz 
– 1. Aritmetický průměr  

                           = vypočítáme tak, že součet těchto čísel vydělíme jejich počtem 

                           - vypracovat do školního sešitu: uč. str. 8/cv. 2,3,4; str. 9/cv.2,3 

                            2. Porovnávání úhlů, osa úhlu 

                            - osa úhlu= přímka, která rozděluje úhel na 2 shodné úhly 

                            - shodné úhly= úhly, které se po přenesení na sebe překrývají 

        - zapsat do sešitu na geometrii (ústně projít cvičení na str. 7) 

       3. Osově souměrné útvary 

        - ústně procvičit cvičení na str. 11 

                            - na volný list papíru si uděláte str. 11/cv.2,3,4 (vyfotit a poslat) 

                           4. Pravidelné obrazce 

                            - vypracovat do sešitu na geometrii: uč. str. 16/cv.2,3,4; 

                              str. 22/cv.3, 4, 5, 8 

              

 
Přírodověda- hadacek@skolajinocany.cz 
– uč. str. 66 – 71 - společně s rodiči si pročíst a projít tyto stránky  

                       - Prosím rodiče o poučení dětí – téma puberta a změny u člověka 

  - přepsat do sešitu následující poznámky: 

 

Rozmnožovací soustava 

- rozmnožování – schopnost živočichů (i člověka) zachovat svou populaci před  

                               vyhynutím 

- tvořena pohlavními orgány s žlázami a pohlavními buňkami 

       - MUŽ – orgán (penis), žláza (varlata), buňky (spermie) 

       - ŽENA – orgán (pochva), žláza (vaječníky), buňky (vajíčka) 

- oplození – proces, kdy dochází ke spojení mužských pohlavních buněk (spermie) se 

ženskými pohlavními buňkami (vajíčka) 

                   - účel: zplození dítěte (plod se vyvíjí 9 měsíců v těle matky) 

                   - končí porodem dítěte 

- puberta – období dospívání (chlapci se mění v muže, dívky v ženy) 

                  - v těle člověka se odehrávají různé tělesné i duševní změny  

                   (uč. str. 67 – VYPSAT Z UČEBNICE): 

- změny u mužů: 

- změny u dívek:        
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- vývojové etapy člověka: NOVOROZENEC -> KOJENEC -> BATOLE -> 

PŘEDŠKOLÁK -> ŠKOLÁK -> DOSPÍVAJÍCÍ -> DOSPĚLEC -> STARÝ 

ČLOVĚK 

- člověk se od ostatních živočichů odlišuje: vzpřímenou postavou, schopností složitě 

myslet, dorozumívat se řečí, uvědoměle a cíleně pracovat        

 

 
 

Český jazyk- hadacek@skolajinocany.cz 
Český jazyk – čtení – zaslat čtenářský deník za měsíc duben 

                      - přídavná jména – učebnice – ústně pročíst str. 99, 100, 102, 103 

                                                                         - písemně do sešitu: uč. str. 99/cv. 8;  

                                                                           100/cv.13, 14; 104/cv.5,6 

  - úhledně si přepsat do školního sešitu na český jazyk následující: 

Stupňování přídavných jmen 

- máme 3 stupně: 1. stupeň 

                       - základní míra vlastnosti  

  - např. smutný 

   2. stupeň 

  - větší míra vlastnosti 

  - např. smutnější 

                      - tvoří se s příponami -ejší, -ější, -ší, -í 

                      - v některých případech existují i 2 tvary (snadnější, snazší) 

   3. stupeň 

  - největší míra vlastnosti 

  - např. nejsmutnější 

  - předpona nej- 

- nepravidelné stupňování: DOBRÝ – LEPŠÍ – NEJLEPŠÍ 

         MALÝ – MENŠÍ – NEJMENŠÍ 

         ZLÝ – HORŠÍ – NEJHORŠÍ 

- učebnice ústně – str. 104 – 106 

- vypracovat do školního sešitu: str. 105/cv. 2; str. 106/cv.4,6 

 
Angličtina- kasperova@skolajinocany.cz 
  1.      Slovíčka do konce 5. lekce 
  2.     Uč. str. 60 - text přečíst - pečlivě ústně přeložit ( kdo chce, může si překlad napsat 
na papír) 
60/1  - do sešitu ( opět, pokud bude věta nepravdivá, napište, co je pravda) 
  3.     PS  - str 49/4 
                        50/1,2 
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Vlastivěda- havlikova@skolajinocany.cz 
 zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu 

 

Téma:  Pardubický kraj 

 

krajské město :  Pardubice 

města: Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Chrudim, Česká Třebová 

 

sousední kraje :     V   Olomoucký 

                              JV  Jihomoravský 

                              JZ  Vysočina 

                               Z   Středočeský 

                              SZ  Královéhradský 

                                S  Polsko – Dolnoslezské vojvodství 

 

520 tisíc obyvatel 

 

povrch: Králický Sněžník  -  nejvyšší bod Králický Sněžník 1424 m n.m. 

             Hrubý Jeseník 

             CHKO - Orlické hory, Železné hory, Žďárské vrchy 

             Českomoravská vrchovina 

             nížiny kolem řeky Labe 

 

řeky: Labe, Chrudimka, Svitava, Morava ( pramení na svazích Králického Sněžníku), Orlice 

vodní nádrž:  Seč 

 

průmysl: chemický – Pardubice – Explosia a.s. - výroba Semtexu – plastická trhavina 

               potravinářský – perník 

               strojírenský a elektrotechnický 

 

zemědělství: příznivé podmínky – Polabí – pěstování obilnin; podhůří – řepa, brambory, řepka 

olejka 

 

doprava: Česká Třebová – důležitý železniční uzel (směr Slovensko, Rakousko, Maďarsko) 

               4 500km silnic; D11, D35 

 

vzdělání: Univerzita Pardubice 

 

cestovní ruch: 

kulturní památky – hrady: Kunětická hora, Lichnice, Litice, Svojanov, Košumberk 

zámky: Choceň, Litomyšl, Moravská Třebová, Heřmanův Městec, Pardubice 

 

národní přírodní památky: 

Kaňkovy hory – součást CHKO Železné hory 

Semínský přesyp – naleziště kriticky ohroženého druhu byliny – kozince písečného  
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 zapiš nebo vytiskni a vlep do školního sešitu 

 

Téma.  Kraj  Vysočina 

 

krajské město:  Jihlava 

města: Třebíč, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Velké Meziříčí, Humpolec, Telč 

 

sousední kraje:   S   Pardubický 

                          JV  Jihomoravský 

                          JZ  Jihočeský 

                          SZ  Středočeský 

asi 510 tisíc obyvatel 

 

povrch:  celé území leží v oblasti Českomoravské vrchoviny – nejvyšší bod Javořice 837 m n.m. 

               Žďárské a Jihlavské vrchy 

 

řeky: Sázava, Svratka, Jihlava, Oslava, Želivka, Jevišovka, Moravská Dyje 

vodní nádrže: Dalešice, Mohelno, Vírská přehrada – zásoby pitné vody, malé vodní elektrárny 

                       částečně do kraje zasahuje v.n. Švihov na řece Želivce – zásobárna pitné vody 

                       pro Prahu 

rybníky:  Velké Dářko – chov ryb, rekreace 

 

průmysl: těžební – Mrákotín – žula 

               strojírenský – zpracování kovů – ŽĎAS 

               energetický – jaderná elektrárna Dukovany 

               potravinářský 

 

vzdělání:  VŠ polytechnická Jihlava 

                 Západomoravská vysoká škola Třebíč 

 

UNESCO:  historické centrum města Telč 

                   poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře – Žďár nad Sázavou 

                   Třebíč – bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť a židovský hřbitov 

 

kulturní památky:  

hrady: Červená Řečice, Kámen, Lipnice, Kraví Hora 

zámky: Jaroměřice nad Rokytnou, Třešť, Žirovnice, Valeč 

 

přírodní památky- národní přírodní rezervace: 

Dářko – nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny 

Mohelenská hadcová step – ohrožené druhy rostlin např. podmrky hadcové, živočichů např. sysla 

obecného a přástevníka kostivalového; hadec (serpentinit) = tmavozelená nebo černozelená hornina 

dobře akumulující teplo 

 

* doporučuji: „ Odpoledka“ ČT, Bohemia Incognita (Moravia Incognita) youtube 

                        

 

 
  


