1. plán 7. 9. - 18. 9. 2020
Český jazyk a literatura
Učivo

Výstupy

Průřezová témata

slovní druhy a jejich třídění
podstatná jména
určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá (pád, číslo, rod, vzor)
je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném slovesa
projevu.
(osoba, číslo, způsob, čas)
tvary slov

ČJ 1- 9 vybraná
cvičení

vyhledává základní skladební dvojici.

základní větné členy – podmět a přísudek
(podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný)
příčestí minulé

vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích.

komunikace o někom jiném

tvoří vlastní literární text na dané téma.

tvořivé činnosti s literárním textem

vede správně dialog.

monolog, dialog
změna dialogu na vzkaz

Prav.pětimin.1,2,12,13

Osobnostní a sociální výchova, kreativita – cvičení
pro rozvoj základních rysů kreativity.
Osobnostní a sociální výchova, komunikace –řeč
těla, řeč zvuků a slov, dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální.

odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní
smysluplné uspořádání vět jednoduchých do souvětí
větu jednoduchou v souvětí.
Matematika a její aplikace
Učivo

Výstupy

provádí písemné
přirozených čísel.

početní

operace

v

oboru

zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a
kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel.

s důrazem na správné
užití spojek
Průřezová témata

dělení se zbytkem
sčítání a odčítání v oboru 0-1 000 000
násobení dvojciferným a trojciferným číslem
dělení jednociferným číslem

MA 2- 11 vybraná
cvičení

zaokrouhlování na tisíce, sta a desítky
zaokrouhlování pro odhady a kontrolu výsledku
rozvinutý zápis čísel v desítkové soustavě
znalost číselných řádů

rýsování kolmic, rovnoběžek a různoběžek, rýsování obdélníku,
narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, čtverce,
obdélník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce.
rýsování kružnice
průměr a poloměr

GEO 1-4

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené
slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními operacemi
početní operace v celém oboru přirozených čísel.
Člověk a jeho svět
Výstupy

Učivo

Průřezová témata

vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody,
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam z hlediska regionální zvláštnosti jednotlivých oblastí ČR
přírodního, historického, politického, správního a
vlastnického.

Environmentální výchova, Ekosystémy– kulturní
krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v
průběhu vzniku civilizace až po dnešek)

vyjádří na základě vlastních zkušeností základní
vztahy mezi lidmi.

Osobnostní a sociální výchova –sociální rozvoj –
poznávání lidí

soužití lidí, mezilidské vztahy

rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a názor jedince, skupinový názor, odstoupení od omylu
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se principy demokracie
vyváženost práv a povinností
na společném postupu řešení.

Osobnostní a sociální výchova, Kooperace a
kompetice – rozvoj sociálních dovedností pro
kooperaci.

zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy. rovnováha v přírodě

Environmentální výchova - ekosystémy - funkce
ekosystémů.

zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a
zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života zážitky, zkušenosti, zajímavosti z cest
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích.

Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – rodinné
příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa.

rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních
reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím husitství, doba pohusitská, nástup Habsburků na český trůn
regionálních specifik.

Výchova k myšlení v evropských a globálních
dokončení z 4.
souvislostech, Evropa a svět nás zajímá –
ročníku PS 25-28
společné dějiny

pravidla práce s počítačem
respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i virové nebezpečí
software a postupuje poučeně v případě jejich závady. legálnost software
komunikuje pomocí internetu či jiných běžných
komunikačních zařízení.

práce s adresářem emailu, Meet, kalendář, Classroom
Instant messaging komunikace

si uvědomuje své schopnosti a silné stránky.

sebeuvědomění

vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých.

účast
Kultura ducha a těla
Učivo

Výstupy

udržuje pořádek na pracovním místě.

příprava práce, organizace pracovního místa

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce.

zásady hygieny a bezpečnosti při prováděných činnostech

Chat v programu google

Průřezová témata

realizuje podle svých individuálních schopností a
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou
práce s notovým zápisem
hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí
not.
nalézá obsah výtvarných zobrazení, která vytvořil,
komunikace o výtvarném zobrazení
vybral či upravil a komunikuje o nich.

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti.

hlavní
sportovní
činnost
–
minibasketbal
a
vybíjená
na
zmenšeném hřišti

basketbalová průprava
(dribling, hod obouruč trčením, přihrávka obouruč o zem, chytání
míče)

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v
hygiena a bezpečnost pohybových činností a cvičebního prostředí
běžném sportovním prostředí.
Výstupy

Anglický jazyk
Učivo

Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu.

• slovní zásoba a jazykové prostředky související s probíranými tématy
• rozpoznávání známých slov a slovních spojení v pomalém a zřetelném projevu,
který se vztahuje k osvojovaným tématům

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat.

• prezentace sebe, své rodiny, přátel a spolužáků, volnočasových aktivit a
dalších témat

Průřezová témata

opakování
učiva
loňského roku, hodiny
a čas - učebnice 4A.

Multikulturní výchova

Datum

Akce

Třída

viz týdenní plán
08.09.2020

návštěva knihovny
Vyšehrátky

5. roč.

