
12. plán pro 5. ročník od 14. do 25. 3. 2022
Český jazyk a literatura 

Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Rozlišíš druhy přídavných jmen a 
správně je píšeš. 

přídavná jména
(měkká, tvrdá a přivlastňovací), 

stupňování přídavných jmen
Pravopisné pětiminutovky str. 46

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

Rozlišíš druhy zájmen a správně 
skloňuješ zájmeno já.

zájmena (jejich druhy a 
skloňování zájmena já)

Pracovní sešit český jazyk str. 52 
- 53, Pravopisné pětiminutovky 

str. 55

Napíšeš zprávu, inzerát a popis. zpráva, inzerát, popis Osobnostní a sociální výchova, kreativita – cvičení pro 
rozvoj základních rysů kreativity.

Správně píšeš předpony s-, z-, 
vz-. předpona s, z a vz Pracovní sešit český jazyk str. 16 

- 19 (vybraná cvičení)

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.

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

Matematika a její aplikace 
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Písemně dělíš dvojciferným 
dělitelem. dělení dvojciferným dělitelem  PS 2 str. 1 - 7 (vybraná cvičení)

Porovnáš, sčítáš a odčítáš 
zlomky se stejným jmenovatelem.

porovnávání, sčítání a odčítání 
zlomků se shodným 

jmenovatelem 
PS 2 str. 9

Určíš část celku a zapíšeš ji 
zlomkem. části celku, zápis zlomku

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

Narýsuješ trojúhelník.
rýsování rovnostranného a 

rovnoramenného trojúhelníku
rýsování pomocí kružnic

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. 10,11

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

doba osvícenská, Pracovní sešit 
str. 12 - 14

Srovnáváš způsob života našich 
předků v minulosti a současnosti.

způsob života a hmotná kultura v 
pravěku, středověku, novověku

doba osvícenská, Pracovní sešit 
str. 12 - 14

Třídíš organismy do skupin. třídění organismů do skupin Environmentální výchova - základní podmínky života -
ochrana biologických druhů. Přírodověda učebnice str. 41 - 42

Vysvětlíš, jak se organismy 
přizpůsobují prostředí. přizpůsobivost organismů

podnebné pásy, Přírodověda 
učebnice str. 38 - 40, pracovní 

sešit str. 21 - 24
Uvědomuješ si vztah mezi cenou 

a kvalitou. reklamace zboží a služeb

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

Canva
Prezentace posteru na téma 

Bezpečnost na internetu
Pracuješ s prezentačním 

programem.
základní pravidla tvorby 

prezentací Google prezentace

Kultura ducha a těla 
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Vyjadřuješ se pomocí akční 
malby a kresby.

akční malba a kresba, 
manipulace s objekty, hmatová 

percepce 
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, 
rozvoj schopnosti poznávání - cvičení smyslového 
vnímání a jeho reprodukce.



Vyjadřuješ se pomocí akční 
malby a kresby.

akční malba a kresba, 
manipulace s objekty, hmatová 

percepce 
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, 
rozvoj schopnosti poznávání - cvičení smyslového 
vnímání a jeho reprodukce.

Vytváříš jednoduché předehry, 
mezihry a dohry.

hra na jednoduché rytmické a 
melodické hudební nástroje, 

hudební improvizace

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, 
kreativita – samostatné objevování možností doprovodu 
na jednoduché nástroje

Zvládáš techniku speciálních 
cvičení.

význam speciálních cvičení
základní technika speciálních 
cvičení

Změříš své základní pohybové 
výkony.

pohybové testy, měření výkonů, 
měřidla

skok z místa do dálky, přeskoky 
švihadla, hody míči, na ZOP 
možnost vytrvalostních běhů a 
sprintů, skok do dálky s 
rozběhem, hody kriketovým 
míčkem nebo granátem 

Zvládáš gymnastickou průpravu a 
cvičíš na hudbu.

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

Zvládáš atletickou průpravu a 
přehazovanou.

průprava a hra přehazované
(hod jednoruč horem, hod 
obouruč horem přes síť, chytání 
míče)
atletická průprava 
(rychlý běh, skok do dálky, skok 
do výšky, hod míčkem

Londýnská laťka

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        • Výchova k 
občanství - Jsme Evropané  Sociální rozvoj - 

Komunikace       Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech  

 závěr Unit 5, opakování a test, 
6A popis osob

Vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu.

Akce v tomto období 16. 3. Výstava Sváteční umění 
v Atriu Žižkov

24. 3. vycházka na téma stavební slohy (románský 
sloh až baroko)


