
 
Týden 4.5.-8.5. 

 

5. třída 

Informatika- javurek@skolajinocany.cz 
x 
Matematika + geometrie- hadacek@skolajinocany.cz 
1. Jednotky obsahu – vypracovat do sešitu na geometrii 
                                        - uč. str. 27/cv. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
2.Obsahy složitějších obrazců  
                                        – zkusit si některá cvičení na str. 28 (ne do sešitu) 
3. Vzájemná poloha dvou kružnic 
                                        - pochopíte v následujícím videu: 
                                                 https://www.youtube.com/watch?v=mSEdlQp9WW0 

                                        - do sešitu na geometrii narýsovat dané kružnice, které  
                                          se nachází v uč. na str. 34 (žlutá tabulka) + vypsat 
                                          poznámky. 
                                        - vypracovat do sešitu na geo. uč. str. 34/cv.1, 4, 5, 6, 7 
              

Přírodověda- hadacek@skolajinocany.cz 
1. Člověk – opakování (uč. str. 72/ otázky 1 – 19) – projít 
- některé otázky se objeví v prověrce 
2. První pomoc (uč. 89 – 92) 
- zde si vypíšete nejdůležitější body do sešitu 
- školení první pomoci jste již měli s armádou v rámci branného dne 
 

Český jazyk- hadacek@skolajinocany.cz 
Opakujeme přídavná jména + vzory (uč. str 89 – 107)!! 
                        - Vypracovat níže přiložené online pracovní listy 
                        - Všichni budou již vzory + správné koncovky př. jmen umět! 
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_049 
https://www.mojecestina.cz/article/2009032501-test-koncovky-ovi-a-ovy-1 
https://www.pravopisne.cz/2012/02/test-pridavna-jmena/ 
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_029 
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_030 
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_028 
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_050 
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_048 
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Týden 4.5.-8.5. 

 

Angličtina- kasperova@skolajinocany.cz 
 
1.    opakovat slovíčka 5. lekce 
2.    UČ:.  62/1  - do sešitu 
3.    PS: 50/3 
              + str. 51 
 

Vlastivěda- havlikova@skolajinocany.cz 
• zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do školního sešitu vlastivědy 

 
Téma: Jihomoravský kraj 
 
krajské město:  Brno 
města:  Znojmo, Hodonín, Vyškov, Blansko, Břeclav 
 
sousední kraje:   JZ  Jihočeský 
                             Z  Vysočina 
                             S  Pardubický 
                          SV  Olomoucký 
                             V Zlínský  
                        a JV  hranice s Rakouskem – země Dolní Rakousy a se Slovenskem 
 

• v kraji žije asi 1 188 000 obyvatel 
 
Povrch: Z a SZ Českomoravská vrchovina – Drahanská vrchovina s Moravským krasem 
              V Karpaty 
              J nížinatá krajina – Dyjsko-svratecký a Dolnomoravský úval 
 
Vodstvo:  
řeky:  Morava, Dyje, Svratka, Svitava 
rybníky:  Nesyt, Jaroslavický 
jezera:  Čejčské, Dolní a Horní macošské  
vodní nádrže: Nové Mlýny, Vranov 
 
Průmysl:  strojírenský – Brno (Zetor, Siemens), Blansko (ČKD) 
                elektrotechnický – Drásov 
                potravinářský – zpracování masa, sterilované zeleniny, cukrovary, pivovary, vinařství 
                chemický a farmaceutický průmysl (výroba léků) 
                těžební – ropa, zemní plyn, lignit, vápenec 
 
Zemědělství: nejteplejší podnebí v Čechách 
                      pěstování obilnin, zeleniny – okurky, rajčata, papriky, ovoce – meruňky, broskve     
                      vinná réva – vinařská oblast Morava, 96% vinic v ČR 
                      chov prasat a drůbeže 
 
Doprava: dálnice D1, D2 (Bratislava), D52 (Vídeň) 
                důležitý železniční uzel 
                mezinárodní letiště Brno - Tuřany 



 
Týden 4.5.-8.5. 

 

 
Věda a vzdělání:  Masarykova univerzita, Mendelova univerzita, Univerzita obrany, Veterinární a 
                             farmaceutická iniverzita, Vysoké učení technické, Janáčkova akademie  
                             múzických umění 
 
 
Kulturní památky: region Slovácko – zvyky, nářečí 
                              rotunda sv. Kateřiny – Znojmo 
hrady: Špilberk, Bítov, Boskovice 
zámky: Valtice, Vranov nad Dyjí, Mikulov, Lednice 
klášter Kapucínů, Rajhrad, Slavkov u Brna (bitva tří císařů, 1805) 
vila Tugendhat – UNESCO 
 
Přírodní památky: NP Podyjí, CHKO Bílé Karpaty, Moravský kras, Pávala 
 

• podívej se na virtuální prohlídku vily Tugendhat 
 
 

1) zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do školního sešitu vlastivědy 
 
Téma:  Olomoucký kraj 
 
krajské město:  Olomouc 
města: Prostějov, Přerov, Jeseník 
 
sousední kraje:   V  Moravskoslezský 
                         JV  Zlínský 
                         JZ  Jihomoravský 
                          Z  Pardubický 
                          S Polsko – Dolnoslezské a Opolské vojvodství 
 

• 632 tisíc obyvatel 
 
Povrch:  Hrubý Jeseník – Praděd 1491 m n.m.;  Drahanská vrchovina 
              JV kraje – nížiny – Hornomoravský úval, Haná 
 
Vodstvo: 
řeky:  Morava, Odra, Bečva, Desná 
rybníky:  Vlkoš, Sobáčovský, Olomoucký, Uničovský 
jezera:  Moravičanské, Chomoutovské 
minerální prameny: Velké Losiny 
 
Průmysl: potravinářský (OLMA – mlékárny, AW Loštice – tvarůžky, Nestlé Zora Olomouc - 
                                        čokoládovny), cukrovary, sýrárny, Hanácka kyselka 
               strojírenský 
               těžební – dřevo – pily 
 
 
 



 
Týden 4.5.-8.5. 

 

Zemědělství: nejúrodnější oblast – Haná – ovoce, zelenina, len, řepa, řepka, sladovnický ječmen. 
                                                                     chmel 
                     chov - skot , prasata, drůbež 
 
Doprava:  dálnice D6 
                 železniční tah z Prahy přes Olomouc směr Slovensko a Polsko; v Olomouci zastavuje  
                 vlak SC Pendolino 
 
Vzdělání:  Univerzita Palackého v Olomouci 
 
Kulturní památky: Olomouc – historické jádro – městská památková rezervace, Sloup Nejsvětější 
                              Trojice (UNESCO) 
                              hrad Bouzov, zřícenina hradu Helfštýn 
                              Velké Losiny – zámek, Muzeum papíru, lázně; zámek Náměšť na Hané 
Lázně: Teplice nad Bečvou, Jeseník, Karlova Studánka 
 
Přírodní památky:  CHKO Jeseníky, Litovelské Pomoraví 
                               NPR – Rejvíz – rašeliniště 
                               Mladečské jeskyně, Zbrašovské jeskyně 
 

− úkol: najdi a do sešitu zapiš základní informace o Hranické propasti (max. půl stránky) 

 
 


