18. plán 8.6. - 26.6. 2020
Český jazyk a literatura
Výstupy

Učivo

Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností
poznávání - cvičení schopností zapamatování.

zápis do
čtenářského deníku

Převyprávíš text a zapamatuješ si z něj důležité informace.

vystižení jádra sdělení a jeho reprodukce

Rozlišíš větu jednoduchou a souvětí a dokážeš s nimi
pracovat.

stavba věty, řeč přímá a nepřímá
věta jednoduchá, souvětí

ČJ 71

Vhodně používáš spojovací výrazy a umíš zachovat smysl
věty.

spojovací výrazy

SLOH 39,40

Určíš slovní druhy. U sloves určíš osobu, číslo, čas.

slovní druhy a jejich třídění
slovesa (osoba, číslo, čas) podstatná jména (rod, číslo, pád, vzor)

ČJ 72, 73, 76, 77

Matematika a její aplikace
Výstupy

Učivo

Písemně počítáš do 1 000 000

násobení dvojciferným a trojciferným číslem, písemné dělení jednociferným
číslem, dělení se zbytkem

Vyhledáváš, sbíráš a třídíš data.

vyhledávání, sběr a třídění dat

Průřezová témata
MA 27- 32 vybraná
cvičení, 37- 40

GEO 25, 26

Narýsuješ obdélník.
rýsování obdélníku, čtverce
Určíš obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užíváš základní
obsahy a jednotky obsahu
jednotky obsahu.
Řešíš a tvoříš slovní úlohy. Zapíšeš jednoduchý zápis,
výpočet a slovní odpověď.

slovní úlohy řešené jednou a dvěma početními operacemi

Člověk a jeho svět
Výstupy
Chápeš důležitost rovnováhy v přírodě.

Učivo
okolí lidských obydlí, potok a řeka
podíl člověka na stavu přírody a krajiny

Popíšeš život ve středověku, dobu pohusitskou a znáš
Habsburky na českém trůně.

Husité, Křížové výpravy, Husitská kultura, Doba pohusitská

Popíšeš zvláštnosti jednotlivých krajů ČR.

Poznáváme naši vlast

Odhadneš a zkontroluješ cenu nákupu a vrácené peníze.

plánování, odhad a kontrola ceny nákupu

Průřezová témata
Environmentální výchova, Vztah člověka k prostředí příroda a kultura obce a její ochrana.

HIST 42, 43, 44, PS
23, 24
Environmentální výchova, Ekosystémy- kulturní krajina
(pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku
civilizace až po dnešek)

Výstupy

Učivo

Průřezová témata

Pražské jaro, poslech vlastní hudby
Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, rozvoj
schopnosti poznávání - cvičení smyslového vnímání a
jeho reprodukce.

Při výtvarných činnostech zapojuješ své smysly a uplatňuješ je
kresba, malba podle vlastní fantazie
ve svém výtvarném vyjádření.
Cvičíš na hudbu a zapojuješ se do nejrůznějších sportů.

sportovní výzva, jízda na kole, bruslích a koloběžce, procházky v přírodě

Anglický jazyk
Výstupy
Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a známých
slov o sobě, rodině, o svém životě.
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se času, režimu dne a
volnočasových aktivit.

Učivo

Datum

Průřezová témata

Napíše několik vět o činnostech, které ho baví a nebaví, použije slovní zásobu
týkající se denního režimu a volnočasových aktivit.
Porozumění jednoduchému hovoru lidí, který se týká daného tématu a je v
přítomném čase.

Shrnutí a opakování učiva - slovní zásoby, mluvnických jevů a
Konverzace: Indie - jídlo, hudba, kultura.
poslechových aktivit.

Akce

ČR 28, 29, 30, 33-36
PL

Kultura ducha a těla
Zpíváš v jednohlase

PŘÍR 27, 28, 29, 32,
33

Osobnostní a sociální výchova, sociální rozvoj,
komunikace.

Třída

