
Výstupy Učivo Průřezová témata

Rozlišíš druhy zájmen a správně skloňuješ zájmeno já. skloňování zájmena já
PP 3, 19, 20, 57

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

Rozlišíš druhy číslovek a skloňuješ základní číslovky.
číslovky, skloňování (např. s dvěma lavicemi)

ČJ 60, 77, 78

Výstupy Učivo Průřezová témata

Porovnáš, sčítáš a odčítáš zlomky se stejným
jmenovatelem.

porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se shodným jmenovatelem MA 62 - 95 vybraná 
cvičení

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
GEO 19, 20, 21, 22

Výstupy Učivo Průřezová témata

Orientuješ se v historii českého státu. Sametová revoluce a vznik ČSR
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 50, 53, 54

Předvedeš v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových látek.

návykové látky a zdraví – odmítání návykových látek, drogy –
prevence

Popíšeš jednoduchý problém a hledáš jeho řešení.
řešení problému krokováním (kroky a různé formy zápisu pomocí
obrázků, značek, symbolů či textu)

Code.org

Dokážeš sestavit program, spustit ho a opravit
případné chyby.

experimentování a objevování v blokově orientovaném
programovacím prostředí

Výstupy Učivo Průřezová témata

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.

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

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

Výstupy Učivo Průřezová témata

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    

Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech

Project 2, 
Introduction, 1A 

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. sestavování jednoduchých rozhovorů se spolužáky na zadané téma Výchova k občanství

Datum Akce Třída
viz kalendář na webu třídní výlet

21. 6. odevzdání školních učebnic a potfolií
25. 6. vysvědčení

28. - 30. 6. ředitelské volno

Anglický jazyk

18. plán 7. 6. - 25. 6. 2021

                   Český jazyk a literatura

                   Člověk a jeho svět

                 Kultura ducha a těla

Matematika a její aplikace


