7. plán 7. 12. - 18. 12. 2020
Český jazyk a literatura
Výstupy

Učivo

Průřezová témata

Zvládneš mluvit spisovně.

spisovná a nespisovná výslovnost

Osobnostní a sociální výchova, seberegulace a
sebeorganizace – cvičení sebekontroly.

Napíšeš omluvenku, blahopřání, pozvánku a
oznámení.

pozvánka, oznámení

Osobnostní a sociální výchova, kreativita –
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.

Tvoříš vlastní literární text na dané téma.

tvořivé činnosti s literárním textem

Osobnostní a sociální výchova, kreativita –
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.

Správně píšeš i/y v příčestí minulém.

shoda přísudku s podmětem

při prezentaci
projektu

čárky ve větě
(oslovení,
několikanásobný
větný člen)

PP 27, 31

přídavná jména
Roztřídíš přídavná jména a doplňuješ jejich koncovky. (měkká, tvrdá a přivlastňovací)
ČJ 46, 47, 48, 49
Matematika a její aplikace
Výstupy

Učivo

Písemně dělíš dvojciferým dělitelem.

Průřezová témata
vybrana cvičení z MA
52- 59

dělení dvojciferným dělitelem

Zaokrouhluješ čísla na desítky, stovky, tisíce,
desetitisíce, statisíce a miliony.

zaokrouhlování na miliony, tisíce, sta a desítky
zaokrouhlování pro odhady a kontrolu výsledku
využití ve slovních úlohách
rýsování rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku
rýsování pomocí kružnic

Narýsuješ trojúhelník.

Člověk a jeho svět
Výstupy

Učivo

Průřezová témata

Vysvětlíš souvislost pohybů Země se střídáním dne, pohyby Země, střídání dne, noci, ročních období, Slunce, souhvězdí a
noci a ročních období.
sluneční soustava

Výchova demokratického občana, občanská
společnost a škola – demokratické vztahy ve UČ 60, PS 43, 44
škole, škola jako model otevřeného partnerství

podnebí Evropy

Pracuješ s mapou světa a Evropy.

Orientuješ se v historii českého státu.

UČ 25, 26, 27, 28, 29

Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – UČ 14, 15, 16, PS 8, 9
společné dějiny

Národní obrození, klasicismus

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a
způsob života a hmotná kultura v pravěku, středověku, novověku
současnosti.

Pracuješ s textem a obrázkem v textovém editoru.

základní ovládání programu
práce se souborem, otevření, zavření, uložení a tisk dokumentu
psaní a mazání textu
formát písma, odstavce
vkládání a základní úprava obrázků
kopírování textu a obrázků
práce s více otevřenými dokumenty
kopírování mezi internetem a textovým editorem
základní typografická pravidla

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní
rozvoj, kreativita - tvůrčí využívání ICT
Výchova v myšlení v evropských a globálních
souvislostech (jedno z možných témat výuky)

Kultura ducha a těla
Výstupy

Pracuješ podle slovního
jednoduchého náčrtu.

Učivo

návodu,

předlohy,

postup podle stručného a srozumitelného slovního návodu, předlohy
a náčrtu

Orientuješ se v základním vybavení kuchyně.

základní vybavení kuchyně

Připravíš jednoduchý pokrm.

příprava jednoduchého pokrmu

Dodržuješ pořádek a čistotu pracovních ploch.

důvody a způsoby udržování čistoty pracovních ploch při přípravě
pokrmů

Dodržuješ pravidla správného
společenského chování.

stolování

a

Hraješ na rytmické nástroje.

Průřezová témata

základní pravidla stolování a společenského chování v praxi

Mezilidské vztahy, empatie a pohled na svět
očima druhého, chování podporující dobré vztahy

hra na jednoduché hudební nástroje (melodické či rytmické)

Rozpoznáš hudební formu jednoduché písně či jednoduché hudební formy (píseň + výběr některé další hudební
skladby.
formy)
Výstupy
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.

Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti
zájmů a každodenního života.

Učivo

Průřezová témata

vhodná reakce při vedení rozhovoru o bydlení

psaní jednoduchých slovních spojení, jednoduchých vět či krátkých
jednoduchých textů o místě, kde bydlím

Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, objevujeme Evropu a svět - státní
symboly a tradice anglicky mluvících zemí

Datum

Akce

Třída

8. 12.
17. 12.
18. 12.

vánoční online dílny
druhá část projektu
dárečkování

5. roč.
5. roč.

test lekce 4
mluvnice: předložky
místa, There is / are v
kladných a záporných
větách.
téma:
pokoj,
místnosti
v
domě/bytě, Vánoce
Učebnice: 5A, B

