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5. třída 

Informatika- javurek@skolajinocany.cz 
x 
Matematika + geometrie- hadacek@skolajinocany.cz 
1. Závisle a nezávisle proměnná (uč. str. 38 – 39) 
   - látku máme již probranou – připomenout souřadnice 
   - do školního sešitu vypracovat uč. str. 39/cv.1, 2, 3, 5,7 
                          (rýsujeme obyčejnou tužkou i tabulky, podtrháváme dle pravítka) 
         2. Tělesa 
   - uč. str. 40 (ústně cv. 2, 3), (doma si zkuste cv. 1, 4, 5) 
   - Z TÉTO KAPITOLY MI NIC NEZASÍLEJTE, UKÁŽETE VE ŠKOLE 
        3. Povrch krychle a kvádru 
   - vypracovat do sešitu na geometrii uč. str. 44/cv.2,3,4,5,6 
                                  - ústně si projít a vyřešit str. 47 

 
Přírodověda- hadacek@skolajinocany.cz 
kapitola osobní bezpečí (uč. str. 85 – 88) – pročíst 
                       - podívat se na následující související videa: 
     https://www.youtube.com/watch?v=YJutGgSHRtY 

 https://www.youtube.com/watch?v=p-N7qPMR-DE 
 https://www.youtube.com/watch?v=yEeWtBwVypk 
 https://www.youtube.com/watch?v=54WVnMSQs30 
   

      - kapitola mimořádné události (uč. str. 93 – 94) – pročíst 
                         - podívat se na následující videa: 
 https://www.youtube.com/watch?v=5DqRissXEfM 

 https://www.youtube.com/watch?v=ePe4UvePz4U 
 https://www.youtube.com/watch?v=QO7KETrafeo 

    Nevypisovat poznámky do sešitu, podívejte se i na více podobných videí 
 

Český jazyk- hadacek@skolajinocany.cz 
  pořádně si zopakovat pravopis koncovek přídavných jmen 

- Zájmena (uč. str. 108 – 116) 

   - pročíst si růžové rámečky na str. 108, 109, 116 – shrnutí 
   - ústně: str. 108/cv. 1; 109/cv. 2; 110/cv.4 
   - vypracovat do školního sešitu uč. str. 110/cv. 5,6,7 
 
   - z následujícího videa si vypíšete poznámky do sešitu (nadpis: 

ZÁJMENA – co vyjadřují? Jaké máme druhy zájmen? Vše si vypíšete z videa 

https://www.youtube.com/watch?v=YJutGgSHRtY
https://www.youtube.com/watch?v=p-N7qPMR-DE
https://www.youtube.com/watch?v=yEeWtBwVypk
https://www.youtube.com/watch?v=54WVnMSQs30
https://www.youtube.com/watch?v=5DqRissXEfM
https://www.youtube.com/watch?v=ePe4UvePz4U
https://www.youtube.com/watch?v=QO7KETrafeo
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krasopisně do školního sešitu a pořádně se druhy zájmen naučíte 
vyjmenovat – všechna!) 

   https://www.youtube.com/watch?v=oIeTslzjZKk 

 
Angličtina- kasperova@skolajinocany.cz 
 
          1.     Nová slovíčka  6 A - napsat, naučit 
           
           2.    Uč. 64 - přečíst   
                   65/3 - do sešitu  - Describing people  ( popis osob) 
 
           3.    PS  -  52/1,2,3 
 
           4.    Do sešitu nebo na papír popsat sami sebe. 
 
 

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

 
Téma:  Moravskoslezský kraj 
 
krajské město : Ostrava 
města: Frýdek-Místek, Karviná, Bruntál, Nový Jičín, Opava, Krnov, Frenštát pod Radhoštěm 
 
sousední kraje:  J  Zlínský 
                         Z  Olomoucký 
                         S  Polsko – vojvodství Opolské a Slezské 
                       JV  Slovensko – Žilinský kraj 
 
kraj má 1,2 miliónu obyvatel 
 
Povrch: SZ nejvyšší pohoří Hrubý Jeseník – Praděd 1491 m n.m. 
               Z  Nízký Jeseník, JV  Moravskoslezské Beskydy – Lysá hora 1323 m n.m., 
               sníženina Moravská brána 
 
Vodstvo: 
řeky: Odra, Opava, Ostravice, Olše, Osoblaha, Moravice 
vodní nádrže: Slezská Harta, Šance, Žermonice, Těrlicko 
 
Průmysl:  těžební – černé uhlí – Ostravsko-karvinský revír; zemní plyn, sádrovec, vápenec 
                energetický – tepelná elektrárna Dětmarovice 
                hutnický, strojírenský, chemický 
                potravinářský – mlékárna Kunín, Opavia Opava, Radegast Nošovice, Jupí Ostrava 
 
Zemědělství: Opavská pahorkatina – obilí, řepa cukrovka, řepka, ovoce, zelenina +chov prasat a  
                      drůbeže 
                      vyšší nadmořské výšky – pícniny, oves + chov ovcí 

https://www.youtube.com/watch?v=oIeTslzjZKk
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Doprava: dálnice D1, D48, D56;  železniční koridor 
                letiště Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov 
 
Vzdělání: VŠ báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita 
 
Kulturní památky: zřícenina hradu Hukvaldy, hrad Sovinec 
                              zámek Bruntál, Hradec nad Moravicí 
                              bazilika Navštívení Panny Marie Frýdek-Místek 
                              památník J.A.Komenského ve Fulneku 
                              Důl Michal 
                              město Příbor – rodiště Sikmunda Freuda 
 
Přírodní památky: jeskyně Šipka, Hradní vrch Hukvaldy, vodopády Satiny, Heřmanický rybník -   
                              předmětem ochrany je čolek velký, Hraniční meandry Odry, meandry Lučiny, 
                              Otická sopka – třetihorní vyvřeliny, Kunčický a Porubský bludný balvan, 
                              Rovinské balvany 
CHKO Beskydy, Jeseníky, Poodří 
 

• zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu vlastivědy 
 
Téma:  Zlínský kraj 
 
krajské město:  Zlín 
města: Kroměříž, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm 
 
sousední kraje:    JZ  Jihomoravský 
                            SZ  Olomoucký 
                              S  Moravskoslezský 
                              V  Slovensko – Žilinský a Trenčínský kraj 
 
kraj má 583 tisíc obyvatel 
 
Povrch:  podstatná část území kraje je kopcovitá a hornatá 
              J Bílé Karpaty – Velká Javořina  970 m n.m. 
                 Javorníky – Velký Javorník  1071 m n.m. 
                 Moravskoslezské Beskydy 
              nejvyšší bod kraje -  Čertův mlým  1205 m n.m. 
              JZ a Z – úrodné nížiny Haná a Slovácko, vrchovina Chřiby – Brdo 587 m n.m. 
                             Hornomoravský úval,  Hostýnské vrchy 
 
Vodstvo: 
řeky: Morava, Bečva, Olšava, Dřevnice 
rybníky: Chropyňský, Neratov, zámecký rybník Vizovice 
jezero: Cábské 
vodní nádrže: Koryčany, Horní Bečva, Luhačovická přehrada 
 
Průmysl: těžební – stavební materiály, cihlářské hlíny 
               obuvnický – firma Baťa 
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               strojírenský – výroba letadel, zbraní 
               gumárenský – výroba pneumatik 
               dřevozpracující 
               sklářský – Valašské Meziříčí 
 
Zemědělství: brambory, oves, len, řepka olejka 
                      oblast Hané – pěstování ovoce, zeleniny, cukrové řepy 
                      oblast Slovácka – vinná réva 
 
Kulturní a přírodní památky: 

1) v kraji se prolínají tři národopisné oblasti – Haná, Slovácko a Valašsko 
2) CHKO Beskydy, Bílé Karpaty 
3) hrad Buchlov 
4) zámky Buchlovice, Chropyně, Lešná, Kroměříž 
5) Radhošť 
6) vrch a poutní místo Hostýn 
7) poutní místo a klášter Velehrad s bazilikou a lapidáriem 
8) skanzen Rožnov pod Radhoštěm 
9) lázně Luhačovice 
10) ZOO Lešná 

 

• Odpověz na otázky: 
1) co je to skanzen? 
2) Co je to meandr? 
3) Kdo to byl Tomáš Baťa? 
 


