5. plán 9. - 20. 11. 2020
Český jazyk a literatura
Učivo

Výstupy

Převyprávíš obsah sdělení a zapamatuješ si z něho to
vystižení jádra sdělení a jeho reprodukce
nejdůležitější.
Poznáš nevyjádřený podmět.

Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností čtenářský deník: 2
zápisy za září a říjen
poznávání – cvičení schopností zapamatování.

neúplná základní skladební dvojice

PP 30, 33, 37

Osobnostní a sociální výchova, komunikace - řeč
těla, řeč zvuků a slov, dovednosti pro sdělování
verbální i neverbální.

Umíš se správně vyjádřit v různých situacích.

vyjadřování závislé na komunikační situaci

Sestavíš příběh s použitím přímé řeči.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností
sestavení příběhu nebo sdělení z daných vět na základě časové nebo
poznávání – cvičení smyslového vnímání, slohové útvary, přímá ČJ 71
příčinné souvislosti
pozornosti a soustředění.
řeč.

Správně píšeš i/y v příčestí minulém.

shoda přísudku s podmětem

čárky ve větě
(oslovení,
několikanásobný
větný člen)

druhy a žánry dětské literatury
literatura umělecká a věcná
Seznámíš se s různými druhy a žánry dětské literatury. literatura v proměnách času
lidová slovesnost

Používáš základní literární pojmy.

poezie, próza, pověst,
bajka, pohádka,
komiks, naučný text,
návod k použití

literární pojmy

rým, verš, sloka,
divadelní hra
Matematika a její aplikace
Učivo

Výstupy

řešení nestandardních slovních úloh
číselné a obrázkové řady
magické čtverce
prostorová představivost

Řešíš nestandardní slovní úlohy.

Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností MA vybraná cvičení
36-43
poznávání –řešení problémů

principy asociativnosti a komutativnosti sčítání a násobení
pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel (sčítání,
Počítáš se závorkami, provádíš výpočty ve správném odčítání, násobení, dělení)
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností výstup je naplňován v
pořadí.
význam a užití závorek
poznávání – dovednosti pro učení a studium
obou ročnících
výhody sdružování čísel při sčítání několika sčítanců bez závorek
gradovanou
obtížností.
rýsování rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku
Narýsuješ trojúhelník.
rýsování pomocí kružnic
GEO 9, 10
Člověk a jeho svět
Výstupy

Učivo

Průřezová témata

Vysvětlíš souvislost pohybů Země se střídáním dne,
pohyby Země, střídání dne, noci, ročních období
noci a ročních období.

Výchova demokratického občana, občanská
UČ 57, 58, 59 PS 42,
společnost a škola – demokratické vztahy ve
43
škole, škola jako model otevřeného partnerství

povrch a vodstvo Evropy

Pracuješ s mapou světa a Evropy.

Situace po třicetileté válce, život během upevňování vlády
Habsburků, baroko

Orientuješ se v historii českého státu.

UČ 29, 30

Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – PS 4, 5 UČ 6-9
společné dějiny

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a
způsob života a hmotná kultura v pravěku, středověku, novověku
současnosti.
Uplatňuješ účelné způsoby chování v situacích
ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události.
Vhodným způsobem vyhledáváš informace na
internetu.

situace ohrožující zdraví a chování směřující k jejich odvrácení
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená

bezpečnost práce na internetu

Uplatňuješ ohleduplné chování k druhému pohlaví a
základy sexuální výchovy, partnerství, rodičovství – rodina a
orientuješ se v bezpečných způsobech sexuálního
partnerství, biologické a psychické změny v dospívání
chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku.
Kultura ducha a těla
Učivo

Výstupy

Pracuješ podle slovního
jednoduchého náčrtu.

návodu,

předlohy,

Osobnostní a sociální výchova, Komunikace –
dovednosti komunikační obrany proti agresi a
manipulaci.

Osobnostní a sociální výchova – sociální rozvoj –
poznávání lidí – rozvoj pozornosti vůči
odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech.

Průřezová témata

postup podle stručného a srozumitelného slovního návodu, předlohy
a náčrtu

listopadová výzva
zadaná v Classroomu

Výtvarně vyjádříš a uspořádáš prvky v prostoru.

prostorová tvorba, instalace

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj,
kreativita – rozvoj vlastního výtvarného projevu.

Vytváříš prostorové objekty.

objemové výtvarné vyjádření – plastika a skulptura

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj,
kreativita – rozvoj vlastního výtvarného projevu.

Zařazuješ pravidelně do svého pohybového režimu zdravotní oslabení – pohybový režim, dechová cvičení, zásady
speciální vyrovnávací cvičení.
správného držení těla, sestavy cvičení, význam cvičení v sériích.
Zvládáš techniku speciálních cvičení.

význam speciálních cvičení
základní technika speciálních cvičení

Cvičíš podle nákresu nebo videa.

cvičení, popisy, povely

Výstupy

Učivo

Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu.

vyhledávání konkrétních informací v krátkém jednoduchém textu o sportech v
britských hodinách tělocviku nebo o volnočasových aktivitách

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.

sestavování jednoduchých rozhovorů se spolužáky na téma zájmů a vhodná
reakce při vedení rozhovoru

Datum

Akce

16. 11.
17. 11.
18. 11.

dobrovolné Meety
státní svátek
vyzvedávání záznamníků s modrým hodnocením

Průřezová témata

Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech

Třída

mluvnice: přítomný
čas prostý
téma: volnočasové
aktivity, zájmy, sporty
Učebnice: 4D, 4
Culture, 5A

ČJ 70

