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5. třída 

Informatika- javurek@skolajinocany.cz 
x 
Matematika + geometrie- hadacek@skolajinocany.cz 
1. Geometrie – opakování 
  - kompletně zopakovat učivo z geometrie za celý školní rok 
                      - příprava na jednoduchou prověrku (v týdnu od 25. 5. 2020) 

2. Jednotky času 
          - projít a do školního sešitu vypracovat uč. str. 41/cv.1,2,3,4,5 
                        str.42/cv.1,3,5,6; str.43/cv.1,4,7 
                         OPAKOVAT SI NAUČENOU LÁTKU !! 

 
Přírodověda- hadacek@skolajinocany.cz 
připravit se na prezentaci svého referátu (ten,kdo ještě neměl) 
- vypracovat poznámky z učebnice do sešitu – RODINA 
                            (uč. str.73 – 75) 
 

Český jazyk- hadacek@skolajinocany.cz 
číst si vlastní knihu na čtenářský deník 
                         - opakovat si celkově pravopis (uč. str. 166 – 167) 
                         - 1. Skloňování zájmen 
                        - uč. str. 111 – 115 (ústně pročíst – uvědomit si pravopis mě-mne- 
                        mně-mi-tebe-ti-tobě/ni-ní,ji-jí) 
                        - vypracovat do školního sešitu: uč. str. 112/cv.10,11,12;  
                         str.114/cv.19, str.115/cv.23 
 

Děti, které se nezúčastní výuky od 25.5.2020: 
Čáp, Nováková, Graus – do pátku 12. 6. mi doručte veškeré úkoly, které budeme 
s ostatními dětmi, co navštěvují výuku, probírat. Uzavřu známky. 
Graus Adrián – dodá ke kontrole veškeré vypracované úkoly od 10. 3. 2020 
- v případě potřeby mě kontaktujte prostřednictvím e-mailu. 

 
Angličtina- kasperova@skolajinocany.cz 
1.        PS    str. 53/4,5,6 
 
2.      Popiš osobu ze své rodiny - do sešitu  nebo na papír 
(- nezapomeňte ve větách používat také slova " very"  a   "quite", např. He's quite tall.) 
 
3.      Slovíčka 6.B  
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Vlastivěda- havlikova@skolajinocany.cz 
 

• zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu vlastivědy 
 
Téma: Česká republika 
 

− vnitrozemský stát ve střední Evropě 

− samostatnost vyhlášena 1. 1. 1993, nástupnický stát Československa 

− parlamentní, demokratický právní stát 

− hlavou státu je prezident republiky 

− jediným zákonodárným orgánem je dvoukomorový Parlament ČR – Poslanecká sněmovna a 
Senát 

− výkonnou moc má vláda ČR 
 
Rozloha:    78 866  km2 
 
Sousedé:   Z  -  Německo    (délka hranice 810 km) 
                 S  -  Polsko  (délka hranice 762 km) 
                 V -  Slovensko  (délka hranice 252 km) 
                 J  -  Rakousko  (délka hranice 466 km) 
 
Počet obyvatel:  10 693 939   (1. 1. 2020) 
 
Členství:  EU, NATO, OSN ( + další) 
ČR je součástí Schengenského prostoru 
 
Hlavním městem ČR je Praha 
 
 

• úkol: Vysvětli pojem „Schengenský prostor“ 
          Prostuduj v učebnici str. 36 

• vypiš do sešitu 5 největších měst ČR s počtem obyvatel (kromě hl.m. Prahy) 
 
 

• zápis přepiš nebo vytiskni a vlep do sešitu vlastivědy 
 
Téma:   Praha – hlavní město České republiky 
 

− největší město ČR – počet obyvetel:   1 324 277  (2020) 

− 13. největší město EU 
 
Poloha:  mírně na sever od středu Čech, oblast Pražské plošiny a výběžků Středočeské  
              pahorkatiny, městem protéká řeka Vltava 
 
Rozloha:  496 km2 
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Sídlí zde prezident republiky, parlament, vláda, ústřední státní orgány a jeden ze dvou vrchních 
soudů 
 
Přívlastky: 
 
Praga Caput Regni = Praha hlava království 
Praga mater urbium  =  Praha matka měst 
Praga Caput Rei publicae  =  Praha hlava republiky  (od roku 1991) 
Praha stověžatá   - počátkem 19. století poprvé použil historik  Josef Hormayer, věže spočítal                      
                            matematik a filosof Bernard  Bolzano – dospěl k čísli 103 
                            ( bez vodáren a soukromých domů)    
 

• Úkol: Prostuduj učebnici str. 37, 38 

• Přečti si v knížce nebo PC pověst o založení Prahy 
Založení Prahy – Historie Česka pro školáky 
historie.lusa.cz/ze-starych-povesti/zalozeni-prahy 
 
 


