
Výstupy Učivo Průřezová témata

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

čárky ve větě 
(oslovení, 
několikanásobný 
větný člen)

Rozlišíš druhy zájmen a správně skloňuješ zájmeno já. skloňování zájmene JÁ, zájmena tázací a vztažná
ČJ 54 vybraná cvičení

Roztřídíš přídavná jména a doplňuješ jejich koncovky. včetně procvičování "pražský"/"pražští" 
PP 56, 16

Výstupy Učivo Průřezová témata

Určíš část celku a zapíšeš ji zlomkem. sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
MA 32- 41 vybraná 
cvičení

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

Narýsuješ rovinné útvary podle zápisu konstrukce. 
Vytvoříš zápis konstrukce.

konstrukce podle zápisu včetně jeho vytvoření

Narýsuješ trojúhelník.
rýsování rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku
rýsování pomocí kružnic

Výstupy Učivo Průřezová témata

Orientuješ se v historii českého státu. Politická krize ČSR - Mnichov
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – 
společné dějiny

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

Vysvětlíš funkce jednotlivých orgánových soustav v
lidském těle.

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

UČ 66, 67

Vytvoříš jednoduchou prezentaci.

práce s prezentačním programem 
rozložení snímků
efekty přechodů snímků

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

Znáš základní funkce počítače a vytiskneš dokument. tisk dokumentů

Výstupy Učivo Průřezová témata

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.

Výstupy Učivo Průřezová témata

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

rozpoznávání známých slov a slovních spojení (předměty, 
osoby, zvířata, činnosti, číselné či časové údaje) v krátkém 

textu s tématem z běžného života

Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech, objevujeme 

Evropu a svět

Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou
pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu.

slovní zásoba a jazykové prostředky související s probíranými tématy
Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj,
komunikace

Project 1 – 6 Culture, 
Across the 

Curriculum, případně 
Project 2 Introduction

Datum Akce Třída
30. 4. zelené hodnocení

27. - 29. 4. SCIO testování

dubnová výzva

Anglický jazyk

15. plán 26. 4. - 7. 5. 2021

                   Český jazyk a literatura

                   Člověk a jeho svět

                 Kultura ducha a těla

Matematika a její aplikace


