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Matematika a její
aplikace, informační a
komunikační
technologie

Jazyk a jazyková komunikace

Předmět
Český jazyk

Přídavná jména – měkká, tvrdá, přivlastňovací – koncovky měkkých a tvrdých přídavných jmen,
Velká písmena v přídavných jménech a názvech
Stupňování přídavných jmen
S – inzertní společnost – prodám, koupím, vyměním
Přídavná jména v přirovnáních, popis osoby, rozvíjíme větné členy
ČT – J. Werich - Fimfárum

Anglický jazyk

Unit 14 - It was a long time ago.
Grammar: I was.., I wasn´t.., You were.., You weren´t..
Unit 15 - Mary Middling had a pig.
Grammar: I had... I didn´t have.

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem – procvičování
Jednoduché rovnice, slovní úlohy s větším počtem kroků, logické úlohy, průměrná rychlost
Zlomky – opakování – zápis, čtení, zobrazení, výpočet části z celku
G – kruh, kružnice, poloměr, průměr, OSOVÁ SOUMĚRNOST, osa úsečky, osa úhlu – opakování
Výpočet obsahu – Hejný – prostředí parkety

Pomůcky, poznámky
Test – podstatná jména,
pád, číslo, rod, vzor, slovní
druhy

Test – přímá úměrnost –
tabulka, graf, aritmetický
průměr, čtení z grafů

Informatika

Vlastivěda

Člověk a jeho svět

Učivo

Přírodověda

učivo: - doba pobělohorská, život na zámku, ve městě, život poddaných 
- život v době barokní, stavitelství, hudba 
- ve školních lavicích, Jan Amos Komenský
OV: - obhájí při konkrétních činnostech a vyprávěních své názory 
- dohodne se na společném postupu při řešení zvoleného úkolu se spolužáky
- rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti i současnosti naší
vlasti s využitím regionálních specifik 
- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území
v minulosti i současnosti
Elektrický proud, vodiče, nevodiče, jednoduchý elektrický obvod, paralelní a sériové zapojení
v elektrickém obvodu.
Statická elektřina – demonstrační pokusy, elektromagnety
Bezpečnost práce s elektrickými spotřebiči, první pomoc při zasažení elektrickým proudem.
Bouřka (princip vzniku, rychlost šíření světla a zvuku, výpočet vzdálenosti bouřky, bezpečné
chování při bouřce)

Praktické cvičení – vodiče
a izolanty, jednoduchý
elektrický obvod
Toulcův dvůr – Kámen ve
službách člověka –
opakování učiva hornin a
nerostů

