
3. plán pro 5. ročník od 4. 10. do 15. 10. 2021
Český jazyk a literatura 

Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

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.

slohové útvary, přímá řeč.

Roztřídíš přídavná jména na 
měkká, tvrdá a přivlastňovací. přídavná jména (měkká, tvrdá, přivlastňovací) PS ČJ str. 44,45

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

správné spojovací výrazy.

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

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 i/y v příčestí 
minulém. shoda přísudku s podmětem čárky ve větě (oslovení, 

několikanásobný větný člen)

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 

PS MA 1. díl str. 11 - 14

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

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

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 odhady výsledků a jejich reálnost, 

úlohy s antisignálem

Sestrojíš rovnoběžky. rovnoběžky a jejich sestrojení

Člověk a jeho svět 
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

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

ekosystémů.

Pracuješ s mapou světa a 
Evropy.

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

Výchova demokratického občana, občanská 
společnost a škola – demokratické vztahy ve škole, 
škola jako model otevřeného partnerství

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

Srovnáváš způsob života našich 
předků v minulosti a současnosti.

způsob života a hmotná kultura v pravěku, středověku, 
novověku

Víš, jak se chovat v přírodě a jak 
ji chránit.

chování člověka k přírodě a ochrana přírody – 
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí

Environmentální výchova,Lidské aktivity a 
problémy životního prostředí – změny v krajině 
(krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich 
reflexe a perspektivy)

Chráníš data a umíš je zálohovat.

souborová struktura počítače
 rozdíl mezi souborem a složkou

 druhy souborů
 vhodné pojmenování, ukládání, vyhledávání, 

kopírování a mazání souborů a složek 
 zálohování dat

Znáš základní funkce počítače a 
vytiskneš dokument.

ovládání počítače
 popis součástí
 tisk dokumentů

 orientace na klávesnici

Kultura ducha a těla 
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Realizuješ podle svých 
individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, 
tancem, doprovodnou hrou) 

jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not.

práce s notovým zápisem



Realizuješ podle svých 
individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, 
tancem, doprovodnou hrou) 

jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not.

práce s notovým zápisem

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

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

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

Zvládáš basketbalovou průpravu.
basketbalová průprava
(dribling, hod obouruč trčením, přihrávka obouruč o 
zem, chytání míče)

hlavní sportovní činnost – 
minibasketbal a vybíjená na 
zmenšeném hřišti

Reaguješ na domluvené pokyny 
při sportování.

komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, 
smluvené povely a signály).

Anglický jazyk
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Napíše krátký text
s použitím jednoduchých

vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech

a událostech z oblasti
svých zájmů

a každodenního života.

"
psaní jednoduchých

slovních spojení,
jednoduchých vět či

krátkých jednoduchých
textů o sobě, své rodině, 
události a činnosti z jeho

života (dopis, email)
Mediální výchova                                                                                                                                                            

Tvorba mediálního sdělení 

4 C-D, volnočasové aktivity + 
Present Simple (+/- věty, otázky a 

krátké odpovědi)
Sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 
osvojovaných témat.

prezentace sebe, své rodiny, přátel a spolužáků, 
volnočasových aktivit a dalších témat

Akce v tomto období 7. 10. první kniha do čtenářského deníku V. C,  6. 10. preventivní program ,,Práce se 
třídou", 7. 10. ,,Bavím se i bez alkoholu"


