
10. plán pro 5. ročník od 31. 1. do 11. 2. 2022
Český jazyk a literatura 

Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky
Roztřídíš přídavná jména a 
doplňuješ jejich koncovky.

přídavná jména
(měkká, tvrdá a přivlastňovací)

stupňování přídavných jmen, PP 
str. 42, PS str. 50 - 51

Seznámíš se s různými druhy a 
žánry dětské literatury.

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

lidová slovesnost

návod k použití

Vyprávíš a píšeš podle osnovy. práce s osnovou Osobnostní a sociální výchova, kreativita – cvičení 
pro rozvoj základních rysů kreativity.

Převyprávíš obsah sdělení a 
zapamatuješ si z něho to 

nejdůležitější.

vystižení jádra sdělení a jeho 
reprodukce

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností 
poznávání – cvičení schopností zapamatování.

Zvládneš mluvit spisovně. spisovná a nespisovná 
výslovnost

Osobnostní a sociální výchova, seberegulace a 
sebeorganizace – cvičení sebekontroly.

Správně píšeš předpony s-, z-, 
vz-. předpona s, z a vz

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

Tvoříš vlastní literární text na 
dané téma.

tvořivé činnosti s literárním 
textem

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

Matematika a její aplikace 
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Písemně dělíš dvojciferným 
dělitelem. dělení dvojciferným dělitelem PS str. 17, 18, 19 (vybraná 

cvičení)

Porovnáš, sčítáš a odčítáš 
zlomky se stejným jmenovatelem.

porovnávání, sčítání a odčítání 
zlomků se shodným 

jmenovatelem 
PS str. 24 - 26

Narýsuješ rovinné útvary podle 
zápisu konstrukce. Vytvoříš zápis 

konstrukce.

konstrukce podle zápisu včetně 
jeho vytvoření

Člověk a jeho svět 



Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

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. 7, 8

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

pohyby Země, střídání dne, noci, 
ročních období Přírodověda  PS str. 14 - 20

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

Hravá vlastivěda PS str. 6 - 11 
(vybraná cvičení)

Srovnáváš způsob života našich 
předků v minulosti a současnosti.

způsob života a hmotná kultura v 
pravěku, středověku, novověku

Vysvětlíš, jak se organismy 
přizpůsobují prostředí. přizpůsobivost organismů podnebné pásy, Přírodověda 

učebnice str. 34 - 35
Uvědomuješ si vztah mezi cenou 

a kvalitou. reklamace zboží a služeb

Umíš upravit obrázek v grafické 
editoru. oříznutí, změna velikosti, filtry

Při vyhledávání informací na 
internetu používá jednoduché a 

vhodné cesty.
bezpečnost práce na internetu

Skupinová práce - zpracování 
posteru na téma Bezpečnost na 

internetu

Kultura ducha a těla 
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Sdílíš s ostatními pocity ze své 
tvorby.

komunikace o výtvarném 
zobrazení

Výtvarně vyjádříš a uspořádáš 
prvky v prostoru. prostorová tvorba, instalace

Osobnostní a sociální výchova, 
osobnostní rozvoj, kreativita – 
rozvoj vlastního výtvarného 

projevu.



Rozpoznáš hudební formu 
jednoduché písně či skladby.

jednoduché hudební formy (píseň 
+ výběr některé další hudební 

formy)
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.

Zvládáš gymnastickou průpravu a 
cvičíš na hudbu.

gymnastická průprava
(akrobacie s využitím trampolíny, 
kotoul vpřed, kotoul letmo)
cvičení na hudbu

Anglický jazyk
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Rozumí jednoduchému 
poslechovému textu, pokud je 

pronášen pomalu a zřetelně a má 
k dispozici vizuální oporu.

porozumění tématu krátkého a 
jednoduchého poslechového 

textu, má-li k dispozici vizuální 
nebo audio oporu

Osobnostní a sociální výchova - Sociální rozvoj - 
Komunikace

 závěr Unit 5 vyjádření možnosti 
can/can´t  Culture - anglické 
město, English Across the 

Curriculum - historie měst + 6A 
popis osob

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

volného času a dalších 
osvojovanýh témat.

"
představení se, sdělení svého 

věku, kde bydlí, co dělá, vlastní, 
umí, má/nemá rád, za použití 

jednoduchých slovních spojení a 
vět

"

Akce v tomto období 8. 2. Projekt Krokus


