
18. plán pro 5. ročník od  6.6. do 17.6. 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, pražský - pražští

Pravopisné pětiminutovky str. 46 
- 49,50 - 51, PS Český jazyk str. 

28

Rozlišíš druhy zájmen a správně 
skloňuješ zájmeno já.

zájmena (jejich druhy a 
skloňování zájmena já)

Pracovní sešit český jazyk str. 52 
- 57 (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.

Rozlišíš druhy číslovek a 
skloňuješ základní číslovky

číslovky, skloňování (např. s 
dvěma lavicemi)

Pracovní sešit český jazyk str. 58 
- 60

Napíšeš vyprávění, adresu a 
dopis. dopis, adresa Osobnostní a sociální výchova, kreativita – cvičení pro 

rozvoj základních rysů kreativity.

Seznámíš se s různými druhy a 
žánry dětské literatury.

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

lidová slovesnost

poezie, próza, pověst, bajka, 
pohádka, komiks, naučný text, 

návod k použití

Správně píšeš i/y v příčestí 
minulém. shoda přísudku s podmětem Pravopisné pětiminutovky str. 52

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. 12, 
25, 26 (vybraná cvičení)

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

Hravá matematika 2. díl str. 30 
(vybraná cvičení)



Narýsuješ rovinné útvary podle 
zápisu konstrukce. Vytvoříš zápis 

konstrukce.

konstrukce podle zápisu včetně 
jeho vytvoření

Hravá matematika str. 32 - 34 
(vybraná cvičení)

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. 17-18

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, pracovní sešit 
str. 18 - 21 (vybraná cvičení)

Srovnáváš způsob života našich 
předků v minulosti a současnosti.

způsob života a hmotná kultura v 
pravěku, středověku, novověku

Hravá vlastivěda, pracovní sešit 
str. 18 - 21 (vybraná cvičení)

Vysvětlíš funkce jednotlivých 
orgánových soustav v lidském 

těle.

lidské tělo – orgány, péče o 
zdraví, zdravý životní styl

Osobnostní a sociální výchova, Sebepoznání a 
sebepojetí – moje tělo, moje psychika.

Přírodověda, učebnice str. 51 - 
54, pracovní sešit - vložená 

příloha
na základě empatického vnímání 
přemýšlí nad konkrétní pomocí.

Navrhneš způsoby konkrétní 
pomoci druhým. empatie a pomoc

Popíšeš jednoduchý problém a 
hledáš jeho řešení.

Základy programování, pojmy. 
Hodina kódu. Code.orgDokážeš sestavit program, 

spustit ho a opravit případné 
chyby.

Kultura ducha a těla 
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

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

http://Code.org
http://Code.org


Rozlišuješ jednotlivé kvality tónů, 
rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu 

znějící hudby.

kvalita tónů, tempo, dynamika 
hudby a jejich označování

Necháváš se inspirovat různými 
výtvarnými díly.

práce s výtvarným námětem 
(různé přístupy ke zpracování 
jednoho tématu)

Zvládáš s individuálními 
předpoklady doplňkové sporty doplňkové sporty

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

Ošetřuješ pokojové i jiné rostliny. pěstování pokojových rostlin ve 
třídě 

Volíš vhodné pomůcky, nástroje 
a náčiní při pěstitelských 

činnostech.

přehled běžného pracovního 
nářadí a jeho použití

Anglický jazyk
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

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

volného času a dalších 
osvojovaných témat.

popis skutečností, se kterými se 
běžně setkává (předměty, 

zvířata, činnosti..), za použití 
slovních spojení a vět

Osobnostní a sociální výchova  Sociální rozvoj - 
Komunikace 

Project 2,  Unit 1C,D  ( present 
simple questions, housework, 

frequency adverbs)



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

Osobnostní a sociální výchova  Sociální rozvoj - 
Komunikace 

Project 2,  Unit 1C,D  ( present 
simple questions, housework, 

frequency adverbs)

Akce v tomto období 10. 6. a 15. 6. návštěva 
muzea Nafilm


