Čtrnáctidenní plán 5. ročník 19. 11. – 30. 11. 2018

Matematika a její aplikace,
informační a komunikační
technologie

Jazyk a jazyková komunikace

Předmět
Český jazyk

Předpony s-, z-, vz- opakování a procvičování
Opakování vyjmenovaná slova, přípony ný, ní, ský, ští
Slovní druhy, skupiny MĚ/MNĚ
S – popis pracovního postupu, vypravování podle fantazie
Č – čtenářská dílna Staré řecké báje a pověsti, Jaroslav Seifert – básník a prozaik – nositel
Nobelovy ceny

Anglický jazyk

Have fun with English 1, Unit 8 - When´s your birthday, Unit 9 - Who was born in January, Unit 10 Birthday party
Grammar - M y birthday is on 1st July, 2nd July, 3 rd July, 4th July
When werw you born? I was born......
Was, were, Yes, he was. No, he wasn´t.
Yes, we were. No, we weren´t.

Matematika

Římské číslice – procvičování, písemné násobení trojciferným činitelem – procvičování
Jednoduché i složitější slovní úlohy, logické slovní úlohy
Násobení s nulou, vlastnosti násobení, sčítání a odčítání zpaměti do miliardy
Aritmetický průmer, uspořádání údajů do tabulky, čtení grafů
Používáme kalkulačku.

Pomůcky, poznámky
Test – předpony s-, z-, vz -,
koncovky -í, -ní, -ný

Finanční gramotnost –
domácí rozpočet, cena
zboží

G – konstrukce čtverce a obdélníku, obvod, osa úsečky, vlastnosti úhlopříček
Informatika

Vlastivěda

Člověk a jeho svět

Učivo

Přírodověda

Učivo:
- český stát za vlády Lucemburků, Jan Lucemburský
- období vlády krále Karla IV., rozkvět země, rozvoj vzdělanosti
- právní stát - vědomí svých práv a povinností, řízení se jimi
OV:
- rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti i současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik
- využívá právo a spravedlnost jako základní lidské právo, práva dítěte
Sluneční soustava - opakování
Dobývání vesmíru, souhvězdí
Pohyby Země – opakování
Stavba Země, geologie, petrologie, mineralogie – úvod

Referát – vybrané
souhvězdí a jeho mýty
(termín odevzdání 23. 11.)

