
Výstupy Učivo Průřezová témata

Napíšeš vyprávění, adresu a dopis. vyprávění, dopis, adresa, popis
Osobnostní a sociální výchova, kreativita –
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.

Rozlišíš druhy zájmen a správně skloňuješ zájmeno já. zájmena neurčitá a záporná, skloňování zájmena já
ČJ 55, 57

Rozlišíš druhy přídavných jmen a správně je píšeš. 
přídavná jména
(měkká, tvrdá a přivlastňovací) včetně procvičování 

"pražský"/"pražští" 

Zpracuješ text různými uměleckými způsoby.

volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
tvorba vlastního textu
dramatizace
vlastní výtvarný doprovod
referát

Osobnostní a sociální výchova, kreativita - cvičení
pro rozvoj základních rysů kreativity. hodnocení projevu 

spolužáka

Tvoříš vlastní literární text na dané téma. tvořivé činnosti s literárním textem
Osobnostní a sociální výchova, kreativita –
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.

PP 11, 17, 44
Správně píšeš předpony s-, z-, vz-. předpona s, z a vz

Výstupy Učivo Průřezová témata

Porovnáš, sčítáš a odčítáš zlomky se stejným
jmenovatelem.

porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se shodným jmenovatelem MA 42-49 vybraná 
cvičení

Písemně dělíš dvojciferým dělitelem. dělení dvojciferným dělitelem

Přečteš a vyznačíš desetinné číslo na číselné ose. desetinná čísla v řádu desetin a setin

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. Protektorát a 2. světová válka
Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, Evropa a svět nás zajímá – 
společné dějiny

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

PS 48

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a
současnosti.

způsob života a hmotná kultura v pravěku, středověku, novověku

Třídíš organismy do skupin. třídění organismů do skupin
Environmentální výchova - základní podmínky 
života -ochrana biologických druhů.

UČ 48-52

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)
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Výtvarně vyjádříš a uspořádáš prvky v prostoru. prostorová tvorba, instalace
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní
rozvoj, kreativita – rozvoj vlastního výtvarného
projevu.

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

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.

Necháváš se inspirovat různými výtvarnými díly.
práce s výtvarným námětem (různé přístupy ke zpracování jednoho
tématu)

Ovládáš taktovací pohyby. taktování
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní
rozvoj, kreativita – rozvoj schopnosti
pohybového vyjádření.

Rozlišuješ jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby.

kvalita tónů, tempo, dynamika hudby a jejich označování

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.

Zorganizuješ pohybovou soutěž pro spolužáky. organizace soutěží

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj,
kooperace a kompetice – rozvoj individuálních a
sociálních dovedností pro etické zvládání situací
soutěže.

Orientuješ se v informačních zdrojích o pohybových
aktivitách a sportovních akcích.

zdroje informací o pohybových činnostech
práce s informací

Mediální výchova, kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení – identifikování základních
orientačních prvků v textu.

vazba na ICT, teorie, 
encyklopedie, 
plakáty, letáky

Reaguješ na domluvené pokyny při sportování.
komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a 
signály).

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj,
komunikace – řeč těla, zvuků a slov.

Zvládáš s individuálními předpoklady doplňkové
sporty.

doplňkové sporty

Zvládáš techniku speciálních cvičení.
význam speciálních cvičení
základní technika speciálních cvičení

zdravotní TV

Zvládáš atletickou průpravu a přehazovanou.

průprava a hra přehazované
(hod jednoruč horem, hod obouruč horem přes síť, chytání míče)
atletická průprava 
(rychlý běh, skok do dálky, skok do výšky, hod míčkem)
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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 Project 2 – 

Introduction (p.4-7)

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. sestavování jednoduchých rozhovorů se spolužáky na zadané téma

Datum Akce Třída

Anglický jazyk

16. plán 10. 5. - 21. 5. 2021

                   Český jazyk a literatura

                   Člověk a jeho svět

                 Kultura ducha a těla

Matematika a její aplikace


