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Matematika a její
aplikace, informační a
komunikační technologie

Jazyk a jazyková komunikace

Předmět
Český jazyk

Opakování – shoda přísudku s podmětem.
Stavba a význam slov, tvorba slov a jejich stavba – slova příbuzná, předpona a příponová část,
kořen slova, rozlišujeme předponu a předložku
S – mluvní cvičení, bohatost vyjadřování, jak se mluví
Č – společná četba (Roald Dahl – Jirkova zázračná medicína), čtení s porozuměním – orientace v
textu, vyhledávání informací

Anglický jazyk

Unit 2 - Free time. What do you do.....? What does she do.....? Do you have....? Does he have.....?
Unit 3 - My mother is a doctor. I want to be........
Unit 4 - Our naughty class.

Matematika

Opakování – písemné násobení a dělení, dělení se zbytkem, písemné odčítání,
Asociativní a komutativní zákon, výhodné počítání, jednoduché slovní úlohy
Číselný obor do 1 000 000 000 – zápis a čtení čísel, porovnávání čísel, rozvinutý zápis čísel v
desítkové soustavě, znázornění čísel na číselné ose, zaokrouhlování
Čtení z grafů
G – grafický rozdíl a součin úseček, polopřímky, roviny, úhel

Pomůcky, poznámky
První opakovací test –
hlavní a určovací skladební
dvojice, shoda přísudku s
podmětem, význam slov

Informatika

Vlastivěda

Člověk a jeho svět

Učivo

Učivo: Velkomoravská říše, příchod Cyrila a Metoděje, vznik českého státu, vláda přemyslovských
knížat
Státní svátky a jejich význam
Očekávané výstupy: Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků
na našem území v minulosti i současnosti.
Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
do kalendáře.
Vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury.

Přírodověda

Magnetismus – opakování a praktické využití magnetů v praxi
Měření – veličiny, jednotky, měřídla – měření času, objemu, teploty, váhy.
Země jako magnet .- orientace podle kompasu.

Václav – kníže nebo světec
(výukový program Muzea
hlavního města Prahy a
mezipředmětový
miniprojekt ke státnímu
svátku)
Prašná brána – středověké
pražské město (výukový
program Muzea hlavního
města Prahy)
Test – co víme o magnetu,
Měříme veličiny a známe
jejich jednotky

