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Matematika a její
aplikace, informační a
komunikační technologie

Jazyk a jazyková komunikace

Předmět
Český jazyk

Opakování vyjmenovaná slova, přípony ný, ní, ský, ští
Slovní druhy, kategorie podstatných jmen – opakování a upevnění učiva
S – popis pracovního postupu,
Znamení zvěrokruhu – přídavná jména, popis postavy a charakteristika
Čt - Staré řecké báje a pověsti – tiché čtení, reprodukce textu,
poezie – K. J. Erben – Kytice

Anglický jazyk

Unit 10 - Come to my birthday party.
Unit 11 - Old Macdonald had a farm.
Unit 12 - Excuse me. Where are the tigers?
Have fun with English 2

Matematika

Násobení s nulou, vlastnosti násobení, arietmetický průměr – opakování, uspořádání údajů do
tabulky, čtení grafů
Používáme kalkulačku, odhad výsledku
Upevnění pamětného dělení, dělení se zbytkem, písemné dělení, přímá úměrnost - grafy
G – souřadnice bodů ve čtvercové síti, osová souměrnost, obvody a obsahy obrazců,
geodeska, krychlové stavby, tělesa

Pomůcky, poznámky
Horoskopy – k projektu Př
Test – slovní druhy a
podstatná jména

Opakovací test – písemné
algoritmy, slovní úlohy,
pamětné násobení a
dělení, aritmetický průměr

Informatika

Vlastivěda

Člověk a jeho svět

Učivo

Přírodověda

Učivo:
- život ve středověku, šlechta, církev (včetně křesťanských svátků), život na vesnici, ve městě,
gotický sloh
- období vlády krále Václava IV.
- mistr Jan Hus a jeho učení
OV:
- rozpozná v jednání a chování významných osob nedodržování demokratických principů
- objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů do kalendáře
- rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti i současnosti naší vlasti s
využitím regionálních specifik
Dokončení projektu Hvězdy a jejich mýty – vyhodnocení referátu
Neživá příroda – horniny a nerosty – pozorujeme a zkoumáme vlastnosti hornin a nerostů,
požití běžných hornin a nerostů v praxi

Horniny a nerosty poznávačka

