
Roční plán práce 2022/23 

Třída: ME5                                                            Vyučovací předmět: Klíč od světa 

Vyučující: Michaela Kročová 

Vzdělávací obor: Český jazyk 

Učivo  Očekávané výstupy  Pozn.  

Slovní zásoba a tvoření slov – slova a 

pojmy, význam slov  

 

Stavba slova - kořen, část předponová a 

příponová, koncovka, předpona a 

předložka 

 

- rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 

předponovou a koncovku  

  

- rozlišuje slova spisovná a jejich 

nespisovné tvary 

  

Vyjmenovaná a příbuzná slova 

Tvarosloví – slovní druhy  

 

Tvary slov podstatných jmen a  

přídavných jmen  

Podstatná jména - skloňování, vzory 

Přídavná jména –skloňování, vzory, 

stupňování 

 

- píše správně i/y ve slovech po 

obojetných souhláskách uvnitř slov a v 

koncovce podstatných jmen 

  

Slovesa  

- časování  

-příčestí minulé 

- píše správně i/y v koncovce příčestí 

minulého 
  

Zájmena – základní druhy 

Psaní mě/mně, s sebou, ji/jí 

Číslovky – základní druhy 

Příslovce - stupňování 

  

Skladba – věta jednoduchá a souvětí,  

 

Základní skl. dvojice - neúplná, rozvinutá  

 

Spojovací výrazy 

- vyhledává základní skladební dvojici 

(podmět a přísudek) a v neúplné základní 

skladební dvojici označuje základ věty 

- zvládá základní příklady syntaktického 

pravopisu   

- užívá vhodných spojovacích výrazů, 

podle potřeby projevu je obměňuje 

  

Čtení:  

poslech literárních textů, zážitkové čtení a 

naslouchání,  

 

tvořivé činnosti s literárním textem, 

dramatizace,  

 

 - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 

potichu i nahlas  

- rozlišuje podstatné a okrajové informace v 

textu vhodném pro daný věk, podstatné 

informace zaznamenává  

- rozpoznává manipulativní komunikaci v 

reklamě  

 - kritické 

čtení a 

vnímání 

mediálního 

sdělení 



Přímá řeč 

 

Reklama  

 

 

- volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 

tempo podle svého komunikačního záměru  

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

výslovnost a vhodně ji užívá podle 

komunikační situace 

 

Sloh: 

žánry písemného projevu: adresa, 

blahopřání, pozdrav, omluvenka, zpráva, 

oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, 

dopis, popis; jednoduché tiskopisy 

(přihláška, dotazník),  

 

Vypravování  

 

Základní literární pojmy–báseň, pohádka, 

bajka, povídka, spisovatel, čtenář, 

divadelní představení, herec, režisér, verš, 

rým, přirovnání 

 

vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 

je  

- volně reprodukuje text podle svých 

schopností, tvoří vlastní literární text na dané 

téma   

- rozlišuje různé typy uměleckých a 

neuměleckých textů  

- při jednoduchém rozboru literárních textů 

používá elementární literární pojmy 

 

 

  

  

Vzdělávací obor: Matematika 

Učivo  Očekávané výstupy  

Opakování učiva 4. ročníku 

- poč. operace s přir. čísly menšími než milion 

 

 

Číselný obor 1 – 1 000 000 

- zápis, čtení a porovnávání čísel  

- zaokrouhlování čísel 

- sčítání a odčítání zpaměti 

- písemné sčítání a odčítání  

- písemné násobení (trocif. a čtyřcif. činitelem) 

- písemné dělení dvojciferným dělitelem 

- rovnost a nerovnost 

- slovní úlohy 

- provádí písemné početní operace v oboru 

přirozených čísel  

 

- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 

odhady a kontroluje výsledky početních 

operací v oboru přirozených čísel  

 

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 

osvojené početní operace v celém oboru 

přirozených čísel  

Čísla větší než milion 

- zaokrouhlování 

- početní operace 

- rovnost a nerovnost 

 

Římské číslice 

 

 

Zlomky 

- zobrazení, porovnávání,  

- sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem  

- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 

základem v oboru kladných čísel 



- rozšiřování a krácení zlomku na základní tvar 

- desetinný zlomek 

- smíšené číslo 

- znaky dělitelnosti 

Desetinná čísla  

- čtení, zápis, zobrazení, porovnávání  

- sčítání, odčítání se stejným i různým počtem 

desetinných míst 

- násobení a dělení deset. čísel 

- zaokrouhlování do tisícin 

- slovní úlohy 

- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí 

na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

 

- desetinná čísla sčítá, odčítá, zaokrouhluje 

Práce s daty, tabulkou 

Sloupkový diagram 

Aritmetický průměr 

 

- vyhledává, sbírá a třídí data  

 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a 

diagramy  

Čtení, zápis a znázornění záporných čísel na číselné ose - porozumí významu znaku „-„ pro zápis 

celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na 

číselné ose 

 

Jednotky délky, hmotnosti, času  

 

- provádí jednoduché převody jednotek 

délky, hmotnosti a času  

Nestandardní aplikační úlohy a problémy, číselné a 

obrázkové řady, logické úlohy, prostorová představivost 

- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 

problémy jejichž řešení je do značné míry 

nezávislé na obvyklých postupech a 

algoritmech školské matematiky  

Geometrie 

Bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovina, polorovina. 

Přímky, úsečky, vzájemná poloha přímek, lomená čára. 

Čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, 

čtyřúhelník, mnohoúhelník,  

Trojúhelník - druhy, vlastnosti, obvod- trojúhelníková 

nerovnost, konstrukce podle věty sss 

Čtverec, obdélník  - vlastnosti, konstrukce, obvod, 

obsah. 

Obvody mnohoúhelníků, poznávání rovnoběžníků. 

Základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, 

koule, kužel, válec, hranol 

Osově souměrné útvary. 

- narýsuje a znázorní základní rovinné 

útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a 

kružnici); užívá jednoduché konstrukce  

 

- sestrojí rovnoběžky a kolmice  

 

- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě 

a užívá základní jednotky obsahu 

 

- určí obvod mnohoúhelníku sečtením 

délek jeho stran   

 

 

 

 

- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 

jednoduché osově souměrné útvary a určí 

osu souměrnosti  



Vzdělávací obor: Informatika 

Učivo  Očekávané výstupy  

Data, informace:  

- sběr a záznam dat, hodnocení získaných dat, 

vyvozování závěrů  

 

Modelování: model jako zjednodušené znázornění 

skutečnosti  

 

- žák uvede příklady dat, která ho obklopují a 

která mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; 

vyslovuje odpovědi na základě dat  

- popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 

znázorní ji  

- vyčte informace z daného modelu  

 

Kódování a přenos dat: využití značek, piktogramů a 

symbolů   

 

Krokování s robůtkem 

 

- žák sestavuje a testuje symbolické zápisy 

postupů  

- popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše 

jednotlivé kroky jeho řešení  

 

Práce s programem Scratch  

- programování 

- kontrola řešení: porovnání postupu s jiným a diskuse o 

nich; ověřování funkčnosti programu a jeho částí 

opakovaným spuštěním; nalezení chyby a oprava  

 

- v blokově orientovaném programovacím 

jazyce sestaví program; rozpozná opakující se 

vzory, používá opakování  

- ověří správnost jím navrženého postupu či 

programu, najde a opraví v něm případnou 

chybu  

 

systémy: skupiny objektů a vztahy mezi nimi, vzájemné 

působení; příklady systémů z přírody, školy a blízkého 

okolí žáka 

 

Práce s tabulkam: shodné a odlišné vlastnosti objektů; 

řazení prvků do řad, číslovaný a nečíslovaný seznam, 

víceúrovňový seznam; tabulka a její struktura  

 

 - žák v systémech, které ho obklopují, 

rozezná jednotlivé prvky a vztahy mezi 

nimi  

- pro vymezený problém zaznamenává do 

existující tabulky nebo seznamu číselná i 

nečíselná data  

 

- hardware a software: digitální zařízení a jejich účel, 

spouštění, přepínání a ovládání aplikací; uložení dat, 

otevírání souborů  

- počítačové sítě: propojení technologií, (bez)drátové 

připojení; internet, práce ve sdíleném prostředí, sdílení 

dat  

- bezpečnost: pravidla bezpečné práce s digitálním 

zařízením; uživatelské účty, hesla  

 

 

 - žák najde a spustí aplikaci, pracuje s daty 

různého typu  

- propojí digitální zařízení, uvede možná 

rizika, která s takovým propojením souvisejí  

- dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 

práci s digitálními technologiemi  

 

 

 

 

 

 


