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VÝSTUPY

Učivo

Poznámky

ČESKÝ JAZYK









Časuje slovesa v čase přítomném, budoucím i minulém, kde správně
odůvodní psaní koncovek.
Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu, podstatné
informace zaznamenává.
Zlepšuje techniku psaní, snaží se o úhledný, čitelný a přehledný
písemný projev.
Učí se rozvrhnout text na ploše.
Píše správně po stránce obsahové a formální - jednoduché
komunikační žánry.
Pozná zájmena a určuje jejich druh.
Reprodukuje text podle svých schopností.
Pracuje tvořivě s literárním textem , podle pokynů učitele a podle
svých schopností.

Shoda podmětu s přísudkem
Slovesa - osoba, číslo, způsob, čas
Výběr podstatných informací - klíčová
slova (EV - Ekosystémy - Výběr
podstatných informací, klíčová slova IP
ČJ)
Písemný projev
Psaní dopisu
Zájmena - druhy
Dovyprávění příběhu - vymýšlení názvu

ANGLICKÝ JAZYK








Aktivně používá slovní zásobu k daným tématům.
Vede rozhovor na daná témata.
Popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije, každodenní
činnosti a potřeby
a způsob života podle obrázkové osnovy.
Vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí.
Hlasitě a foneticky správně čte článek na dané téma (Školy v Británii,
Volný čas, Sport,).
Tvoří věty se slovesem „can“.

Volný čas, koníčci
Sport
Poslechová cvičení na daná témata (Volný
čas)
Vybraná témata (Volný čas)
Předložky s časem
Sloveso like, can
(lekce 4. – At the youth club)

World Book Day učebnice str. 56-57,
miniprojekt pro
dobrovolníky :-)

MATEMATIKA






Užívá algoritmy písemných početních operací v oboru přirozených
čísel.
Dělí písemně dvojciferným dělitelem.
Řeší slovní úlohy vedoucí k násobení a dělení přirozených čísel
Řeší jednoduché slovní úlohy na výpočet obsahu čtverce a obdélníku.
Užívá základní jednotky obsahu.

PÍSEMNÉ DĚLENÍ
Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Slovní úlohy
OBSAH ČTVERCE A OBDÉLNÍKU
Jednotky obsahu
Tělesa

Jarní prázdniny

INFORMATIKA







Používá základní tlačítka pro práci s prohlížečem – např. Zpět, Vpřed,
Zastavit, Aktualizovat, Domů.
Navštěvuje stránky vhodné pro svůj věk pod vedením učitele.
Vyhledává webové stránky na dané téma s pomocí učitele.
Správně formuluje požadavek při vyhledávání na internetu.
Uloží z webové stránky obrázek do předem určené složky či do
dokumentu.
Pracuje s více okny prohlížeče.

INTERNET
- vyhledávače, katalogy, jednoduché
vyhledávání informací - fulltext,
- stažení obrázku z webových stránek,
- webové stránky určené pro děti
a mládež,
- encyklopedie - Wikipedie, aj.,
- online aplikace.
ELEKTRONICKÁ POŠTA (E-mail)
- freemail,
- e-mailová schránka,
- ochrana osobních dat (heslo),
- příloha e-mailu,
- netiketa, komunikační programy.

PŘÍRODOVĚDA



Vysvětlí funkce jednotlivých org. soustav, orgánů a smyslových
ústrojí.
Využívá poznatků o lidském těle ke zdravému životnímu stylu.

Svalstvo
Soustavy - dýchací, oběhová, trávicí,
vylučovací

VLASTIVĚDA


Vysvětlí polohu svého bydliště v rámci kraje, podle světových stran.

Práce s mapou

MV - Kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení - kritický přístup
k informacím
Vyhledávání a
komunikace informací o
světě
Komunikace s lidmi
různých kultur
Pravidla komunikace
Svoboda slova
Časopisy online
Využívání tištěných i
digitálních dokumentů
jako zdroje informací






Prohlubuje informace o svém kraji, regionu.
Vyhledává historické zajímavosti v kraji.
Doplňuje do slepé mapy chybějící údaje v rámci České republiky a
Evropy za pomoci mapy.
Dokáže se pohybovat podle světových stran v mapě České republiky a
Evropy.

Moravskoslezský kraj
Kraje ČR
Legenda mapy
Slepá mapa ČR a Evropy
Práce s mapou ČR a Evropy

TĚLESNÁ VÝCHOVA





Provádí kompenzační, relaxační a posilovací cviky pro zahřátí a
uvolnění.
Provádí konkrétní cvičení k přípravě organismu pro různé pohybové
činnosti - cvičení protahovací a napínací.
Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou činností.
Zdokonaluje pohybové dovednosti (minikopaná, florbal, přehazovaná,
vybíjená a její variace).

Zdravotně zaměřené činnosti - průpravná,
kompenzační, relaxační a jiná zdravotně
zaměřená cvičení a jejich praktické využití
Sportovní hry – vybíjená a její variace,
zaháněná, záchranka, minifotbal, florbal,
přehazovaná

VÝTVARNÁ VÝCHOVA



Tvoří plošné i prostorové práce na základě hmatových, sluchových,
pohybových, čichových a chuťových podnětů.
Poznává různé druhy výtvarného umění.

Smyslové cítění
Umělecká výtvarná tvorba

PRACOVNÍ ČINNOSTI



Zná činnosti nutné pro ošetřování pokojových rostlin.
Pozná pěstitelský materiál, nářadí a pomůcky a správně s nimi
pracuje.

Základní podmínky pro pěstování rostlin,
půda a výživa rostlin
Péče o rostliny
Využití nářadí pro práci s rostlinami

HUDEBNÍ VÝCHOVA
 Rozezná, zhodnotí a porovná hudební výrazové prostředky.
POZNÁMKY:

Rytmus a melodie
Kontrast a gradace
Melodie vzestupná a sestupná

