
Dobrý den, milí žáci a žákyně 5. třídy,
zasílám informaci k výuce a úkolům tohoto týdne, prvního v novém roce 2021.

ČJ – učíme se o přídavných jménech, v učebnici od strany 69, určitě zvládneme druhy přídavných 
jmen (strana 71) i skloňování (od strany 73)
v PS 2.díl jsme zvládli všechna 4 cvičení (strana 2 a 3), dnes se pokusíme vyřešit i cvičení 1. k 
druhům přídavných jmen (spodní část na straně 3)
na umíme česky jsem zadal včera i dnes cvičení zaměřená na přídavná jména
při zoomování se snad též povedlo dát názorné příklady, jak na to :-)

M – v PS 2.díl jsme vyřešili všech 6 úloh na straně 1 i všechny 3 slovní úlohy na straně 2
v učebnici 1.díl jsem vyzýval k řešení opakovacích úloh (hlavně strana 24, ale můžete se vrátit i ke 
snadnějším na straně 18 i na straně 9)
v učebnici 2.díl se budeme dnes při zoomování bavit o slovních úlohách na stranách 3 a 4, a pokud 
mrknete na strany 5 a 6 – jedná se o opakování a procvičování, tedy nic nového, pouze zásobník 
příkladů k procvičení
na umíme matiku též najdete každý den jednoduchý úkol

VL – před Vánocemi jsme skončili u národního obrození (učebnice strana 51 – 53) – v pondělí jsem
doporučil podívat se na youtube na díly ze seriálu Dějiny udatného národa českého – vtipně a 
srozumitelně zpracované podle knihy pro děti (1. díl trvá necelé 3 minuty) – jde si to pouštět i přes 
web České televize – tam se můžete dozvědět ještě spoustu dalších zajímavostí)

PŘ – podle učebnice si připomeňte typy krajin v teplém, mírném a studeném pásu (strany 44 – 51), 
následuje kapitola o botanických a zoologických zahradách – vytvoř si do sešitu Př podle internetu 
přehled nejznámějších ZOO v ČR (ke každé si můžet napsat jednu dvě zajímavosti) a pak si najdi 
na webu informace o liberecké botanické zahradě a krátce a srozumitelně napiš, co v ní můžeme 
všechno vidět

Chválím aktivitu na umíme česky a umíme matiku (dívám se též, zda si procvičujete angličtinu – za
10-15 minut si lze procvičit nebo nově naučit spoustu nových slovíček – nebojte se toho!)

Kdybych věděl, že mohu dát stručné info na WhatsApp, byla by to pro mě nejrychlejší cesta, jak 
vám informaci předat. Ale nesmíte mi tam vkládat nějaké nesmyslné debaty na témata, která drtivou
většinu nezajímají a naštvaně skupinu pak pochopitelně opouštějí.

Na jakýkoli váš dotaz rád odpovím. 

Hezký den!

Dobroslav Buřita


