
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
Prav. Pět. 8, 9, 47

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.

Vyprávíš a píšeš podle osnovy. práce s osnovou
Osobnostní a sociální výchova, kreativita – 
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.

do daného textu 
zařadí zadané 
doplnění na vhodné 
místo

Správně píšeš i/y v příčestí minulém. shoda přísudku s podmětem

čárky ve větě 
(oslovení, 
několikanásobný 
větný člen)

Roztřídíš přídavná jména a doplňuješ jejich koncovky. včetně procvičování "pražský"/"pražští" 
ČJ (24, 25), 26, 27, 28, 29
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Určíš část celku a zapíšeš ji zlomkem. části celku, zápis zlomku

Písemně dělíš dvojciferým dělitelem. dělení dvojciferným dělitelem
MA 4, 5, 6, 7, 8, 9

Narýsuješ rovinné útvary podle zápisu konstrukce.
Vytvoříš zápis konstrukce.

konstrukce podle zápisu 
GEO 16, 17
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Orientuješ se v historii českého státu. První světová válka
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – 
společné dějiny

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a
současnosti.

způsob života a hmotná kultura v pravěku, středověku, novověku

Pracuješ s mapou světa a Evropy. Polsko
Výchova demokratického občana, občanská 
společnost a škola – demokratické vztahy ve 
škole, škola jako model otevřeného partnerství

PS 37

Vysvětlíš funkce jednotlivých orgánových soustav v
lidském těle.

oběhová a trávicí soustava
Osobnostní a sociální výchova, Sebepoznání a 
sebepojetí – moje tělo, moje psychika.

UČ 59, 60, 61

Umíš upravit obrázek v grafickém editoru.
základy práce s digitální fotografií(jednoduché úpravy, změna 
světlosti, kontrastu, barev, ořez otočení a export obrázku)
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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

Vytváříš jednoduché předehry, mezihry a dohry.
hra na jednoduché rytmické a melodické hudební nástroje, hudební
improvizace

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, 
kreativita – samostatné objevování možností
doprovodu na jednoduché nástroje.
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Vyplní osobní informace do formuláře.
doplňování informací číselné i nečíselné povahy (např. číslice, slova,
slovní spojení), které se týkají jeho osoby, bydliště a rodiny 

Výchova k občanství, OSV - jsme Evropané

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

slova, slovní spojení, krátké věty, s jejichž použitím sestaví text, ve
kterém popíše vzhled rodinných členů, kamarádů nebo smyšlených
postav nebo se na ně zeptá 

Datum Akce Třída
22. 3. - 26. 3. jarní prázdniny

Slovní zásoba: jazyk 
formulářů, přídavná a 

podstatná jména k 
popisu člověka

Mluvnice: opakování 
sloves BE a HAVE GOT
Učebnice:  lekce 6A 

People

březnová výzva

Anglický jazyk

11. plán 1. 3. - 12. 3. 2021

                   Český jazyk a literatura

                   Člověk a jeho svět

                 Kultura ducha a těla

Matematika a její aplikace


