
8. plán pro 5. ročník od 17. 1. do 28.1. 2022
Český jazyk a literatura 

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

přídavná jména
(měkká, tvrdá a přivlastňovací)  PP str. 42, 43

Seznámíš se s různými druhy a 
žánry dětské literatury.

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

lidová slovesnost

 naučný text, návod k použití

Používáš základní literární pojmy. literární pojmy rým, verš, sloka, divadelní hra

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)

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



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

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

pohyby Země, střídání dne, noci, 
ročních období vesmír

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 pobělohorská

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

Uvědomuješ si vztah mezi cenou 
a kvalitou. reklamace zboží a služeb

Pracuje s textem a obrázkem v 
textovém editoru.

základní ovládání programu, 
práce se souborem, otevření, 

zavření, uložení a tisk 
dokumentu, psaní a mazání 

textu, formát písma, odstavce 

Formátování textu, vkládání 
obrázků

Typografická pravidla

Tvorba referátu na zadané téma
Při vyhledávání informací na 

internetu používá jednoduché a 
vhodné cesty.

bezpečnost práce na internetu

Kultura ducha a těla 
Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky

Sdílíš s ostatními pocity ze své 
tvorby.

komunikace o výtvarném 
zobrazení



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 jednoduchým krátkým 
textům z běžného života, 

zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu.

rozpoznávání známých slov a 
slovních spojení (předměty, 

osoby, zvířata, činnosti, číselné či 
časové údaje) v krátkém textu s 

tématem z běžného života
Mediální výchova - Kritické čtení                       
Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech - Objevujeme Evropu a svět 

 5 C, D - Město a popis cesty v 
něm, vyjádření možnosti 

can/can´t  Culture - anglické 
město, English Across the 
Curriculum - historie městNapíše 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


