
Výstupy Učivo Průřezová témata

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 předpony s-, z-, vz-. předpona s, z a vz
ČJ PS 20, 21, 22

Převyprávíš obsah sdělení a zapamatuješ si z něho to
nejdůležitější.

vystižení jádra sdělení a jeho reprodukce
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností 
poznávání – cvičení schopností zapamatování.

Napíšeš zprávu, inzerát a popis. zpráva, inzerát, popis
Osobnostní a sociální výchova, kreativita – 
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.

PRAV.PĚT. 6, 7, 39, 
41, 45

Roztřídíš přídavná jména a doplňuješ jejich koncovky.
přídavná jména a stupňování
(měkká, tvrdá a přivlastňovací)
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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

úlohy s antisignálem,
odhady výsledků a 
jejich reálnost

Písemně dělíš dvojciferým dělitelem. dělení dvojciferným dělitelem

Čteš a sestavuješ jednoduché tabulky a diagramy. čtení a sestavování tabulek a diagramů
dokončení PS 1. díl

Narýsuješ rovinné útvary podle zápisu konstrukce.
Vytvoříš zápis konstrukce.

konstrukce podle zápisu 
GEO 13, 14, 15

Narýsuješ trojúhelník.
rýsování rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku
rýsování pomocí kružnic
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Orientuješ se v historii českého státu.
Rozmach národního sebevědomí, revoluční rok 1848, Národní 
divadlo

Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – 
společné dějiny

PS 10, 11

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a
současnosti.

způsob života a hmotná kultura v pravěku, středověku, novověku

Pracuješ s mapou světa a Evropy. Cestujeme po Evropě, rozdělení Evropy, Slovensko
Výchova demokratického občana, občanská 
společnost a škola – demokratické vztahy ve 
škole, škola jako model otevřeného partnerství

PS 35, 36

Vysvětlíš funkce jednotlivých orgánových soustav v
lidském těle.

lidské tělo, kostra, svaly, dýchací soustava
Osobnostní a sociální výchova, Sebepoznání a 
sebepojetí – moje tělo, moje psychika.

Vhodným způsobem vyhledáváš informace na
internetu.

bezpečnost práce na internetu

Komunikuješ přes e-mailovou schránku, Google
Classroom a používáš kalendář.

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

Pracuješ s textem a obrázkem v textovém editoru. 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)

Umíš upravit obrázek v grafickém editoru.

ovládání používaných programů
tvorba obrázků
základy práce s digitální fotografií(jednoduché úpravy, změna 
světlosti, kontrastu, barev, ořez otočení a export obrázku)

Navrhneš způsoby konkrétní pomoci druhým. empatie a pomoc
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Do výtvarného tvoření promítáš své životní
zkušenosti.

výtvarné vyjádření jako nositel obsahu, významu a sdělení 
Mediální výchova, interpretace vztahu
mediálního sdělení a reality – rozdíl mezi
faktickým a fiktivním obsahem.

Změříš své základní pohybové výkony. pohybové testy, měření výkonů, měřidla
Užíváš při pohybové činnosti základní osvojované
tělocvičné názvosloví.

komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a
signály).
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Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud
je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu.

• slovní zásoba a jazykové prostředky související s probíranými
tématy • porozumění tématu krátkého a jednoduchého
poslechového textu, má-li k dispozici vizuální nebo audio oporu

mluvnice : can k 
vyjádření schopností 
a dovedností, zápor, 
otázka, krátké 
odpovědi
opakování Unit 5
Učebnice: Unit 5D, 
Culture, Across the 

 Curriculum / Revision 
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá.

• tvorba otázek a odpovědí v jednoduché konverzaci, která se týká
rodiny, přátel a spolužáků,  volnočasových aktivit a dalších  témat

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj,
komunikace 

Datum Akce Třída
22. - 26. 2. jarní prázdniny

únorová výzva

Anglický jazyk

10. plán 1. 2. - 19. 2. 2021

                   Český jazyk a literatura

                   Člověk a jeho svět

                 Kultura ducha a těla

Matematika a její aplikace


