8. plán pro 5. ročník od 3. 1. do 14.1. 2021
Český jazyk a literatura
Výstupy

Učivo

Roztřídíš přídavná jména a
doplňuješ jejich koncovky.

přídavná jména
(měkká, tvrdá a přivlastňovací)

Průřezová témata

Poznámky
PP str. 42, 43

Seznámíš se s různými druhy a
žánry dětské literatury.

druhy a žánry dětské literatury
literatura umělecká a věcná
literatura v proměnách času
lidová slovesnost

próza, naučný text, návod
k použití

Používáš základní literární pojmy.

literární pojmy

rým, verš, sloka, divadelní hra

Napíšeš blahopřání a pozvánku.

blahopřání, pozvánka

Poznáš nevyjádřený podmět.

neúplná základní skladební
dvojice

Správně píšeš i/y v příčestí
minulém.

shoda přísudku s podmětem

Osobnostní a sociální výchova, kreativita – cvičení
pro rozvoj základních rysů kreativity.

čárky ve větě (oslovení,
několikanásobný větný člen), PP
str. 24, 25, PS ČJ str. 69

Matematika a její aplikace
Výstupy

Učivo

Průřezová témata

Písemně dělíš dvojciferným
dělitelem.

dělení dvojciferným dělitelem

PS str. 17

Určíš část celku a zapíšeš ji
zlomkem.

části celku, zápis zlomku

porovnávání zlomků, Hravá
matematika str. 22, 23 vybraná
cvičení

Řešíš nestandardní slovní úlohy.

řešení nestandardních slovních
úloh
číselné a obrázkové řady
magické čtverce
prostorová představivost

Sestrojíš rovnoběžky.

rovnoběžky a jejich sestrojení

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností
poznávání –řešení problémů

Poznámky

odhady výsledků a jejich reálnost,
úlohy s antisignálem
str. 32 vybraná cvičení

Člověk a jeho svět
Výstupy

Pracuješ s mapou světa a
Evropy.

Učivo

Průřezová témata

mapové značky, čtení z mapy,
použití barev na mapách
práce s mapou ČR, Evropy a
světa

Vysvětlíš souvislost pohybů
Země se střídáním dne, noci a
ročních období.

pohyby Země, střídání dne, noci,
ročních období

Orientuješ se v historii českého
státu.

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

Poznámky

Výchova demokratického občana, občanská
společnost a škola – demokratické vztahy ve škole, Putování po Evropě str. 5, 6
škola jako model otevřeného partnerství
Přírodověda učebnice str. 25 30, pracovní sešit str. 14, 15, 16
Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Evropa a svět nás zajímá –
společné dějiny

Vlastivěda PS - Novodobé české
dějiny, str. 6

Srovnáváš způsob života našich způsob života a hmotná kultura v
předků v minulosti a současnosti. pravěku, středověku, novověku

Poskytneš první pomoc.

poskytnutí první pomoci
Osobnostní a sociální výchova, Seberegulace a
(prakticky), prevence úrazů,
sebeorganizace - cvičení sebekontroly,
nemoc, drobné úrazy a poranění sebeovládání.

Pracuje s textem a obrázkem v
textovém editoru.

základní ovládání programu,
práce se souborem, otevření,
zavření, uložení a tisk
dokumentu, psaní a mazání
textu, formát písma, odstavce

Při vyhledávání informací na
internetu používá jednoduché a
vhodné cesty.

bezpečnost práce na internetu

Výstupy

Učivo

Připravíš jednoduchý pokrm.

příprava jednoduchého pokrmu

Formátování textu, vkládání
obrázků
Typografická pravidla

Kultura ducha a těla
Průřezová témata

Poznámky

Orientuješ se v základním
vybavení kuchyně.

základní vybavení kuchyně

Při poslechu si všímáš změn v
dynamice a tempu.

výrazové hudební prostředky
(rytmus, melodie a její pohyb vzestupná a sestupná, dynamika,
takt, tempo) a jejich změny

Rozpoznáš hudební formu
jednoduché písně či skladby.

jednoduché hudební formy (píseň
+ výběr některé další hudební
formy)

Pracuješ podle slovního návodu,
předlohy, jednoduchého náčrtu.

postup podle stručného a
srozumitelného slovního návodu,
předlohy a náčrtu

Cvičíš podle nákresu.

cvičení, popisy, povely

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.

gymnastická průprava
Zvládáš gymnastickou průpravu a (akrobacie s využitím trampolíny,
kotoul vpřed, kotoul letmo)
cvičíš na hudbu.
cvičení na hudbu

Anglický jazyk
Výstupy

Učivo

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

slovní zásoba a jazykové
prostředky, které se vztahují k
osvojovaným tématům

Zapojí se do jednoduchých
rozhovorů.
Akce v tomto období

Průřezová témata

Enviromentální výchova - Lidské aktivity a
problémy životního prostředí
Sociální výchova - Komunikace
sestavování jednoduchých
rozhovorů se spolužáky na
zadané téma, základní
zdvořilostní obraty v pomalu
vedených rozhovorech

Poznámky

5 C, D - Our Town, There is/are
+ Can/Can´t in asking for and
giving Directions

