Čtrnáctidenní plán 5. ročník 24.4. – 5.5.2017
Předmět

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika a její aplikace,
informační a komunikační
technologie

Matematika

Informatika

Člověk a jeho svět

Vlastivěda
Přírodověda

Učivo

Číslovky – opakování (vyhledání v textu, určení druhu, skloňování číslovek dvě, obě, tři, čtyři, pět)
Skladba – základní skladební dvojice – opakování
Automatizace a procvičování shody podmětu s přísudkem a psaní zájmen (mi, my, mě, mně)
Rozlišování věty jedoduché a souvětí, spojky
ČT – Pohádky, báje, strašidelné příběhy – srovnání různých autorů
S – Značky dělají reklamu (vhodná a klamavá reklama, reklamní spot, mediální výchova)
UNIT 22 – „Are you going to snorkel?“
Grammar – going to, short answers
Vocabulary – equipment for holiday activities
A song „Holiday rap“
Facts about Scotland, Wales
Have Fun with English 6 „Willie – Click´s new robot“

Pomůcky, poznámky

Procvičovací kartičky

Pracovní sešit, CD, pracovní
listy pro procvičení časů, karty
s gramatikou, obrázky aktivit,
Skotska a Walesu

Desetinné zlomky, desetinná čísla – úvod (čtení a zápis desetinných čísel), porovnávání a
zaokrouhlování desetinných čísel
Počítání s údaji v grafu
G – geometrické tvary, geometrické řešení obvodu, obvody různých rovinných útvarů, obsah
čverce a obdélníku, jednotky obsahu, složitější úlohy na obsah
G – grafický součet, rozdíl a součin úseček

Geometrické tvary, práce s
papírem a provázkem.

Národní obrození a buditelé v první a druhé polovině 19. století
Význam divadla, kočovné divadlo, Národní divadlo, hymna
Významné osobnosti českého národního obrození

Referát – osobnosti českého
národního obrození

Den Země – procházka historií naší Země od Velkého třesku po dinosaury
Lidské tělo – opakování kosterní soustava
Svalová soustava, pohyb, typy svalů v lidském těle
Kůže – otisky prstů (praktické cvičení)

Plakáty orgánových soustav
Obrázky, přiřazovačky

Komunikace na internetu (e-mail). Pojmy nevyžádaný e-mail, viry, spam,
hoax. Ochrana dat na internetu. Antivirový program. Antivirová
opatření a možnosti antivirových ochran.

