
6. plán pro 5. ročník od 22. 11. do 3. 12. 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 a 
doplňuješ jejich koncovky.

přídavná jména
(měkká, tvrdá a přivlastňovací)

str. 47 - 49 (vybraná cvičení), PP 
str. 40, 41

Seznámíš se s různými druhy a 
žánry dětské literatury.

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

lidová slovesnost

poezie, próza, pověst, bajka, 
pohádka, komiks, naučný text, 

návod k použití

Používáš základní literární pojmy. literární pojmy rým, verš, sloka, divadelní hra

Napíšeš omluvenku a oznámení. omluvenka, oznámení Osobnostní a sociální výchova, kreativita – cvičení 
pro rozvoj základních rysů kreativity.

Poznáš nevyjádřený podmět. neúplná základní skladební 
dvojice

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

čárky ve větě (oslovení, 
několikanásobný větný člen), PP 

21,22,24

Matematika a její aplikace 
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Čteš a sestavuješ jednoduché 
tabulky a diagramy.

čtení a sestavování tabulek a 
diagramů

ceníky
obrázkové diagramy

práce s jízdními řády, 
výsledkovými tabulkami, str. 27, 

29

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

zaokrouhlování na miliony, tisíce, 
sta a desítky

zaokrouhlování pro odhady a 
kontrolu výsledku

využití ve slovních úlohách 

Určíš část celku a zapíšeš ji 
zlomkem. části celku, zápis zlomku str. 21/ 1, 2, 4

Narýsuješ trojúhelník.
rýsování rovnostranného a 

rovnoramenného trojúhelníku
rýsování pomocí kružnic

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 str. 32 vybraná cvičení

Člověk a jeho svět 
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Zdůvodníš význam chráněných 
částí přírody a kulturních 
památek.

chráněná území, historické 
památky, městské rezervace, 

památkové rezervace

Environmentální výchova, lidské aktivity a 
problémy životního prostředí - ochrana přírody a 
kulturních památek

referáty o evropských státech

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

Putování po Evropě str. 4

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

pohyby Země, střídání dne, noci, 
ročních období

Přírodověda učebnice str. 23, 24, 
32, pracovní sešit str. 14, 19



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

 Vlastivěda str. 26

Srovnáváš způsob života našich 
předků v minulosti a současnosti.

způsob života a hmotná kultura v 
pravěku, středověku, novověku Vlastivěda str. 26

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 

Bezpečnost na internetu

Při vyhledávání informací na 
internetu používá jednoduché a 

vhodné cesty.
bezpečnost práce na internetu

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

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

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

Poskytneš první pomoc při úrazu.
první pomoc při možných lehkých 

úrazech v rámci prováděných 
činností

Víš, jak se zachovat v případě 
úrazu spolužáka.

bezpečnost při pohybových 
činnostech, nejčastější úrazy a 
jak se při nich zachovat 

Zvládáš minibasketbal a 
vybíjenou. hra minibasketbalu, vybíjené

Anglický jazyk
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

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

Mediální výchova               Kritické čtení   
 5A.B - Things in My room, My 

House/Flat - Prepositions - There 
is/are

Napíše krátký text s použitím 
jednoduchých vět a slovních 

spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti 

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)

Akce v tomto období








































