
13. plán pro 5. ročník od  28. 3 do 8.4. 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, n - 

nn

Pravopisné pětiminutovky str. 47, 
PS Český jazyk str. 29

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 
- 54, Pravopisné pětiminutovky 

str. 55

Napíšeš zprávu, inzerát a popis. zpráva, 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)

Vytvoříš reklamu. tvorba reklamy
Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení – pěstování kritického přístupu ke zpravodajství 
a reklamě.

příklady manipulativní reklamy

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

Porovnáš, sčítáš a odčítáš 
zlomky se stejným jmenovatelem.

porovnávání, sčítání a odčítání 
zlomků se shodným 

jmenovatelem 

Přečteš a vyznačíš desetinné 
číslo na číselné ose.

desetinná čísla v řádu desetin a 
setin  Hravá matematika 2. díl, str. 10

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. 13 - 14

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

průmyslová revoluce, Pracovní 
sešit str. 15 - 16

Srovnáváš způsob života našich 
předků v minulosti a současnosti.

způsob života a hmotná kultura v 
pravěku, středověku, novověku

průmyslová revoluce, Pracovní 
sešit str. 15 - 16

Třídíš organismy do skupin. třídění organismů do skupin Environmentální výchova - základní podmínky života -
ochrana biologických druhů.

Přírodověda učebnice str. 44 - 
47, PS str. 26 - 29

Předvedeš v modelových 
situacích osvojené jednoduché 
způsoby odmítání návykových 

látek.

návykové látky a zdraví – 
odmítání návykových látek, drogy 

– prevence

Využíváš archivů, knihoven, 
sbírek muzeí a galerií jako nástroj 

pro pochopení minulosti.

návštěva a orientace v archivu, 
knihovně, muzeu, galerii návštěva skanzenu

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.

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

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.

Aktivně se účastníš společných 
pohybových činností.

význam pohybu pro zdraví 
(pohybový režim, délka a 
intenzita pohybu)

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

Zapojí se do jednoduchých 
rozhovorů.

vhodná reakce při vedení 
rozhovoru

Mediální výchova          Sociální rozvoj - Komunikace       
Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech  

 6C,D  srovnání dvou přítomných 
časů, oblečení, nakupování

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 7. 4. návštěva skanzenu v 
Přerově nad Labem


