UČIVO a VÝSTUPY 5. ročník – M, Čj, Vl, Př

Matematika
Římské číslice - žáci se seznání s římskými čísly, pamatují si základní čísla, I,V,X,L,D,M
Zlomky - sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, výpočet zlomku z čísla
Desetinné zlomky, desetinná čísla - žáci pracují se zlomky dle zadaných úkolů
-porovnají desetinná čísla
- umí je zapsat a přečíst
Osově souměrné obrazce
- žák najde osově souměrný obrazec
- umí dokreslit obrazec ve čtvercové síti
do 6.ročníku
obsah čtverce, obdélníku - seznámili jsme se ve 4.ročníku
objem krychle a kvádru - seznámili jsme se ve 4.ročníku
převádění jednotek obsahu a objemu - seznámili jsme se ve 4.ročníku
Český jazyk – 5.ročník
Slovesa
- určuje mluvnické kategorie u sloves (osoby, číslo, čas, způsob)
Věcné čtení, technika čtení, zaznamenání a výběr podstatných informací
- čte s porozuměním přiměř. nároč. texty potichu i nahlas rozlišuje podstat. a okraj.
informace v textu a zaznamenává je reprodukuje obsah přiměř. slož. sdělení a
zapamatuje si z něj podstat. fakta
Správné psaní jednoduchých komunikačních žánrů
- sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný
projev s dodržením časové posloupnosti
Odůvodňování a správné psaní i, í - y, ý po obojetných souhláskách ve vyjm. slovech a
slovech příbuzných
- píše i/y po obojetných souhl.
Užívání slovních druhů ve správném tvaru v mluveném projevu
- určuje slov. druhy plnovýznam. slov a využívá je v gram. správných tvarech v mluv.
projevu
Základy syntaktického pravopisu: koncovky podstatných a přídavných jmen (vzory) a příčestí
minulé (shoda podmětu s přísudkem)
- vyhledává zákl. skladeb. dvojici a v neúplné zákl. slk. dvojici označuje základ věty
- správně určuje koncovky podstatných a přídavných jmen dle vzorů

Přírodověda 5.ročník
Soustavy- vylučovací,kožní,smyslová nervová, rozmnožovací, hormonální
-

zná význam soustavy pro fungování těla jako celku

Člověk se vyvíjí a roste – rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji
dítěte před a po narození

Vlastivěda 5.A
Česká republika a EU, cestování ČR-co již známe o naší vlasti, poloha , sousedé, evropská
sdružení, další středoevrop. státy.
-

orientuje se na mapě České republiky, určí sousední státy, určí světové strany

Evropa a svět- základ. orientace na mapě světa- kontinenty
-

zná polohu Evropy na mapě světa
orientuje se na mapě Evropy (řeky, pohoří, podnebí

