12. plán 15. - 26. 3. 2021
Český jazyk a literatura
Výstupy

Učivo

Průřezová témata

Mediální výchova, kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení – pěstování kritického
přístupu ke zpravodajství a reklamě.

Vytvoříš reklamu.

tvorba reklamy

Seznámíš se s různými druhy a žánry dětské
literatury.

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

Vyprávíš a píšeš podle osnovy.

práce s osnovou

Správně píšeš i/y v příčestí minulém.

shoda přísudku s podmětem

příklady manipultivní
reklamy

naučný text, návod
k použití
Osobnostní a sociální výchova, kreativita –
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.

Roztřídíš přídavná jména a doplňuješ jejich koncovky. včetně procvičování "pražský"/"pražští"

do daného textu
zařadí zadané
doplnění na vhodné
místo
čárky ve větě
(oslovení,
několikanásobný
větný člen)
PP 50, 51, 52, 53, 54

Matematika a její aplikace
Výstupy

Učivo

Určíš část celku a zapíšeš ji zlomkem.

části celku, zápis zlomku

Písemně dělíš dvojciferým dělitelem.

dělení dvojciferným dělitelem

Průřezová témata

MA 10 - 17 vybraná
cvičení

Narýsuješ rovinné útvary podle zápisu konstrukce.
obsah ve čtverečkované síti
Vytvoříš zápis konstrukce.

GEO 18
Člověk a jeho svět

Výstupy

Orientuješ se v historii českého státu.

Učivo

Průřezová témata

Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech, Evropa a svět nás zajímá –
společné dějiny

První světová válka, vznik ČSR

Srovnáváš způsob života našich předků v minulosti a
způsob života a hmotná kultura v pravěku, středověku, novověku
současnosti.

Pracuješ s mapou světa a Evropy.

Rakousko, Německo

Vysvětlíš funkce jednotlivých orgánových soustav v
vylučovací a kožní soustava
lidském těle.
základy práce s digitální fotografií(jednoduché úpravy, změna
Umíš upravit obrázek v grafickém editoru.
světlosti, kontrastu, barev, ořez otočení a export obrázku)

Výchova demokratického občana, občanská
společnost a škola – demokratické vztahy ve
škole, škola jako model otevřeného partnerství

PS 38, 39

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

UČ 62, 63

Kultura ducha a těla
Výstupy

Učivo

Průřezová témata

Mediální výchova, interpretace vztahu
mediálního sdělení a reality – rozdíl mezi
faktickým a fiktivním obsahem.

Do výtvarného tvoření promítáš své životní
zkušenosti.

výtvarné vyjádření jako nositel obsahu, významu a sdělení

Změříš své základní pohybové výkony.

pohybové testy, měření výkonů, měřidla

Vytváříš jednoduché předehry, mezihry a dohry.

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj,
hra na jednoduché rytmické a melodické hudební nástroje, hudební
kreativita – samostatné objevování možností
improvizace
doprovodu na jednoduché nástroje.

březnová výzva

Anglický jazyk
Výstupy

Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu.

Učivo

vyhledávání konkrétních informací (o předmětech, osobách,
zvířatech, činnostech)) v krátkém jednoduchém textu

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného popis skutečností a činností, které právě probíhají
času a dalších osvojovaných témat.
Datum

Akce

Průřezová témata

Výchova k myšlení v evropských a globálních
souvislostech
Výchova k občanství, OSV, sociální rozvoj,
komunikace
Třída

Project Unit 6B, C

