
Výstupy Učivo Průřezová témata

určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá
je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu.

slovní druhy a jejich třídění
podstatná jména
(pád, číslo, rod, vzor)
slovesa
(osoba, číslo, ZPŮSOB, čas)
tvary slov

Prav. pětimin. 29, 
32, 36

zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. shoda přísudku s podmětem ČJ 68, 69, 14, 15

Sestavíš příběh s použitím přímé řeči.
sestavení příběhu nebo sdělení z daných vět na základě časové nebo
příčinné souvislosti

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností
poznávání – cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění.

slohové útvary, přímá 
řeč.

Rozlišuješ spisovné a nespisovné tvary slov. spisovné a nespisovné tvary slov
nahrazení 
nespisovných tvarů 
spisovnými

Seznámíš se s různými druhy a žánry dětské
literatury.

druhy a žánry dětské literatury
literatura umělecká a věcná
literatura v proměnách času
lidová slovesnost

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

Používáš základní literární pojmy. literární pojmy rým, verš, sloka, 
divadelní hra
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Řešíš nestandardní slovní úlohy.

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

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností 
poznávání –řešení problémů

MA vybraná cvičení 
28- 35

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

zaokrouhlování na miliony, tisíce, sta a desítky
zaokrouhlování pro odhady a kontrolu výsledku

GEO 11
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zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v
přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i
zdraví člověka podporovat nebo poškozovat.

chování člověka k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí,
ochrana a tvorba životního prostředí

Environmentální výchova,Lidské aktivity a
problémy životního prostředí – změny v krajině
(krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich
reflexe a perspektivy)

Pracuješ s mapou světa a Evropy.
mapové značky, čtení z mapy, použití barev na mapách
práce s mapou ČR, Evropy a světa

Výchova demokratického občana, občanská
společnost a škola – demokratické vztahy ve
škole, škola jako model otevřeného partnerství

UČ 55, 56, PS 40, 41

rozeznává současné a minulé a orientuje se v
hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik.

J. A. Komenský, Třictiletá válka
Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Evropa a svět nás zajímá –
společné dějiny

UČ str.5, 6

komunikuje pomocí internetu či jiných běžných
komunikačních zařízení.

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

Chat v programu google

Poskytneš první pomoc.
poskytnutí první pomoci (prakticky), prevence úrazů, nemoc, drobné
úrazy a poranění

Osobnostní a sociální výchova, Seberegulace a
sebeorganizace - cvičení sebekontroly,
sebeovládání. 

Chováš se bezpečně v silničním provozu. bezpečné chování v silničním provozu
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realizuje podle svých individuálních schopností a
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou
hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou
pomocí not.

práce s notovým zápisem

Vytváříš prostorové objekty. objemové výtvarné vyjádření – plastika a skulptura
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, 
kreativita – rozvoj vlastního výtvarného projevu.

Zvládáš minibasketbal a vybíjenou. hra minibasketbalu, vybíjené
používat snížené koše
a míče č. 5
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Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních 
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti 
zájmů a každodenního života.

psaní jednoduchých jednoduchých vět či krátkých jednoduchých textů o 
sobě a svých či b zájmech a preferencích 

mluvnice: přítomný
čas prostý ve 3.osobě
j.č., téma:
volnočasové aktivity,
zájmy, sporty
Učebnice: 4C

Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.

rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu s tématem 
volnočasových aktivit

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj, 
komunikace - omluva, pozdrav, prosba

Datum Akce Třída

26.10. - 30.10. podzimní prázdniny

4. plán 19. 10. - 6. 11. 2020

                   Český jazyk a literatura

                   Člověk a jeho svět

                 Kultura ducha a těla

                 Anglický jazyk

Matematika a její aplikace


