
15. plán pro 5. ročník od  25. 4. do 6. 5. 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. 50, 
PS Český jazyk str. 26,27, 29 

(vybraná cvičení)

Rozlišíš druhy zájmen a správně 
skloňuješ zájmeno já.

zájmena (jejich druhy a 
skloňování zájmena já)

Pracovní sešit český jazyk str. 52 
- 55

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

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

sdělení – pěstování kritického přístupu ke zpravodajství 
a reklamě.

příklady manipulativní reklamy

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

Matematika a její aplikace 
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Přečteš a vyznačíš desetinné 
číslo na číselné ose.

desetinná čísla v řádu desetin a 
setin

 Hravá matematika 2. díl, str. 10 - 
11

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 - 15

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

Pracuješ s prezentačním 
programem.

základní pravidla tvorby 
prezentací, tvorba vlastní 

prezentace

Google prezentace na zadané 
téma

Popíšeš jednoduchý problém a 
hledáš jeho řešení.

Základy programování, pojmy Naprogramuj se
Code.orgDokážeš sestavit program, 

spustit ho a opravit případné 
chyby.

Kultura ducha a těla 
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Ztvárňuješ hudbu pohybem s 
využitím tanečních kroků na 

základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové 

improvizace.

Taneční hry se zpěvem, 
jednoduché lidové tance 

pohybové vyjádření hudby a 
reakce na změny proudu znějící 
hudby - pantomima a pohybové 

improvizace s využitím tanečních 
kroků

Osobnostní a sociální výchova, osobností rozvoj, 
kreativita - rozvoj schopností pohybového vyjádření.

Zvládáš s individuálními 
předpoklady doplňkové sporty doplňkové sporty

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

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.

Anglický jazyk
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Vyplní osobní údaje do formuláře.

doplňování informací číselné i 
nečíselné povahy (např. číslice, 
slova, slovní spojení), které se 

týkají jeho osoby, rodiny a 
kamarádů, zvířat nebo předmětů, 
které ho bezprostředně obklopují, 
a činností které běžně vykonává Sociální rozvoj - Komunikace       Osobnostní a sociální 

výchova        • Výchova k občanství - Jsme Evropané   

Project 2, Introduction (just p. 4 + 
filling in forms 5/1,2) and Unit 1A 

(ordinal numbers, months, 
present simple revision)Rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které jsou pronášeny 
pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména 
pokud má k dospozici vizuální 

oporu.

slovní zásoba a jazykové 
prostředky související s 

probíranými tématy

Akce v tomto období 1. - 6. 5. zotavovací pobyt 
Harrachov


