
2. plán pro 5. ročník od 20. 9. do 1. 10. 2021
Český jazyk a literatura 

Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Určuješ slovní druhy 
plnovýznamových slov a 
využíváš je v gramaticky 

správných tvarech ve svém 
mluveném projevu.- Opakování 

ze 4. ročníku

slovní druhy a jejich třídění, podstatná jména
(pád, číslo, rod, vzor)

slovesa
(osoba, číslo, způsob, čas)

tvary slov

Opakování učiva 4. ročníku, 
Pravopisné pětiminutovky str. 16, 
29

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

pro rozvoj základních rysů kreativity.

Odlišíš větu jednoduchou a 
souvětí, vhodně uspořádáš věty 
jednoduché do souvětí, užíváš 

správné spojovací výrazy.

smysluplné uspořádání jednoduchých vět do souvětí s důrazem na správné užití 
spojek

Správně píšeš i/y v příčestí 
minulém. shoda přísudku s podmětem podmět vyjádřený, nevyjádřený, 

několikanásobný

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

přímá řeč

Matematika a její aplikace 
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Sčítáš a odčítáš do milionu, dělíš 
se zbytkem, násobíš 

dvojciferným a trojciferným 
číslem, dělíš jednociferným 

číslem.

dělení se zbytkem
sčítání a odčítání v oboru 0-1 000 000
násobení dvojciferným a trojciferným číslem
dělení jednociferným číslem 

MA 1. díl, str. 6,7,10

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

zaokrouhlování na tisíce, sta a desítky
zaokrouhlování pro odhady a kontrolu výsledku
rozvinutý zápis čísel v desítkové soustavě

znalost číselných řádů

Narýsuješ základní rovinné 
útvary (bez trojúhelníku).

rýsování kolmic, rovnoběžek a různoběžek, rýsování 
obdélníku, čtverce,
rýsování kružnice
průměr a poloměr 

Řešíš slovní úlohy slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními 
operacemi



Řešíš slovní úlohy slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními 
operacemi

Počítáš se závorkami, provádíš 
výpočty ve správném pořadí.

principy asociativnosti a komutativnosti sčítání a 
násobení 

pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel 
(sčítání, odčítání, násobení, dělení)

význam a užití závorek
výhody sdružování čísel při sčítání několika sčítanců 

bez závorek

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností 
poznávání – dovednosti pro učení a studium

Člověk a jeho svět 
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Znáš funkci peněz. vývoj obchodu, vznik a základní funkce peněz

Na příkladu ukážeš nemožnost 
realizace všech chtěných výdajů. rozpočet – příjmy a výdaje  domácnosti

Používáš peníze v běžných 
situacích

způsoby plateb
hotovostní  a bezhotovostní forma peněz

Chápeš důležitost rovnováhy v 
přírodě. rovnováha v přírodě Environmentální výchova - ekosystémy - funkce 

ekosystémů.

Orientuješ se v historii českého 
státu.

časová osa historie českého státu, vybrané události 
a osobnosti našich dějin

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

PS ze 4. ročníku str. 23 - 24

Srovnáváš způsob života našich 
předků v minulosti a současnosti.

způsob života a hmotná kultura v pravěku, 
středověku, novověku

Popíšeš zvláštnosti jednotlivých 
krajů ČR. regionální zvláštnosti jednotlivých oblastí ČR

Environmentální výchova, Ekosystémy– kulturní 
krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v 
průběhu vzniku civilizace až po dnešek) 

Respektuješ pravidla bezpečné 
práce s hardware i software a 
postupuješ poučeně v případě 
jejich závady.

bezpečnost, pravidla práce s počítačem, Gmail, 
Classroom, virové nebezpečí, legálnost software

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

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

Využíváš základní standardní 
funkce počítače a jeho 
nejběžnější periferie.

ovládání počítače
 popis součástí
 tisk dokumentů
 orientace na klávesnici



Vhodným způsobem vyhledáváš 
informace na internetu. bezpečnost práce na internetu

Kultura ducha a těla 
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Udržuješ pořádek na pracovním 
místě.

příprava práce, organizace pracovního místa

Dodržuješ zásady hygieny a 
bezpečnosti práce.

zásady hygieny a bezpečnosti při prováděných 
činnostech

Zapojuješ se do společného 
zpěvu.

pěvecký a mluvní projev - pěvecké dovednosti 
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, 

dynamicky odlišný zpěv), hlasová hygiena, dvojhlas, 
kánon, intonace, hudební hry

Sdílíš s ostatními pocity ze své 
tvorby. komunikace o výtvarném zobrazení

Uplatňuješ pravidla hygieny a 
bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí.

hygiena a bezpečnost pohybových činností a 
cvičebního prostředí

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.

Anglický jazyk
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

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, otázky při 
neporozumění

Environmentální výchova -  Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí 

4 B-C, každodenní činnosti a 
volnočasové aktivity +/- věty v 

Present Simple (včetně 3.os.j.č.)

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

porozumění významu slov, slovních spojení a 
jednoduchých vět, které se vztahují k osvojovaným 

tématům z běžného života, má-li vizuální oporu 
(vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak nebo 

obrázek, vykoná činnost…)

Akce v tomto období termín odevzdání 1. knížky do čtenářského 
deníku - 7. 10. 2021

1. 10. preventivní program ,,Alkohol mě 
neláká" 5. A a 5. B 


