Dlouhodobý plán

BŘEZEN – DUBEN 2022

Český jazyk
1

Ve větě určím všech deset slovních druhů.

2

Určím a odůvodním, proč je větný celek věta
jednoduchá nebo souvětí.

3

Určím mluvnické kategorie podstatných jmen - pád,
číslo, rod a životnost.

4

Zpaměti vyjmenuji řadu vyjmenovaných slov po v.

5

Doplňuji správná i, í, y, ý v tréninkových úkolech
na v.

6

Zpaměti vyjmenuji řadu vyjmenovaných slov po z.

7

Doplňuji správná i, í, y, ý v tréninkových úkolech
na z.

8

Určím mluvnické kategorie sloves - osobu, číslo
a čas.

9

Každou dílnu čtení si vyberu a zpracuji odpověď na
jednu otázku z nabídky.

10

V každé dílně čtení eviduji do tabulky vybranou
otázku a přečtené strany.

11

Určím, co se stalo (následek) a proč se to stalo
(příčina).

12

Určím, zda může být část textu prokázána (fakt),
nebo se jedná o něčí názor či pocit.

13

Podle předchozích znalostí, zkušeností a vodítek
v textu předvídáme, co se asi stane dál.

14

Přemýšlím nad tím, proč autor text napsal, jaký byl
jeho záměr.

15

Dodržuji postup práce v Dílně psaní.

16

Při psaní svých textů využívám informace z minilekcí
(odstavce, přímá řeč, využití přídavných jmen, …).

17

Úkoly ve čtenářských lekcích plním podle zadaných
kritérií.

18

Představím jednu knihu, kterou jsem v tomto
školním roce přečetl/a.

Jméno: ____________________

28. 2. – 11. 3.
já
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14. – 25. 3.
já

Katka

28. 3. – 8. 4.
já

Katka

11. – 29. 4.
já

Katka
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Anglický jazyk
1

Rozumím a používám slovíčka 5. lekce – At the park.

2

Rozumím a používám slovíčka 6. lekce - Greg's flat.

3

Slovíčka do slovníčku si zapisuji přehledně, čitelně
a bez chyb.

4

Zpaměti vyjmenuji anglickou abecedu.

5

Zpaměti vyhláskuji svoje jména a s pomocníkem
hláskuji slova ze slovníčku.

6

Rozumím poslechu.

7

Správně čtu anglická slova a věty a přečtenému
textu rozumím.

8

Zpracuji projekt "My favourite sport" podle zadaných
kritérií.

9

Zpracuji projekt "My bedroom" podle zadaných
kritérií.

10

Používám otázku Have you got …? a odpovídám na
ni Yes, I have. x No, I haven’t.

11

Používám otázku Where is ...? a odpovídám na ni za
pomoci předložek in, on, under.

Prvouka
1

Lidské tělo:
- určím, k čemu slouží různé druhy krvinek.
- vysvětlím, k čemu slouží srdce.
- popíšu, na co naše tělo potřebuje kyslík.
- vysvětlím, proč potřebujeme jíst a pít.
- odliším orgány trávicí, dýchací a oběhové soustavy.
- vysvětlím, jak spolu souvisí kosti a svaly.

8

Určím společné znaky živých organismů.

9

Orientuji se v dělení rostlin podle různých znaků.

10

Popíši části těla rostlin a jejich význam.

11

Podle obrázku a za pomoci hry vysvětlím, jak
funguje fotosyntéza.

28. 2. – 11. 3.
já

Katka

28. 2. – 11. 3.
já

Katka

14. – 25. 3.
já

Katka

14. – 25. 3.
já

Katka

28. 3. – 8. 4.
já

Katka

28. 3. – 8. 4.
já

Katka

11. – 29. 4.
já

Katka

11. – 29. 4.
já

Katka
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Matematika
1

Vyřeším slovní úlohy.

2

Písemně sčítám.

3

Písemně odčítám.

4

Zpaměti dělím 2, 3, 4, 5 a 6.

5

Dodržuji matematické přednosti.

6

Určuji obsah a obvod geometrických útvarů ve
čtvercové mříži.

7

Rýsuji přesně a čistě podle pravítka.

8

Rýsuji kružnice, správně držím kružítko.

9

Zaokrouhluji na desítky.

10

Násobím indicky dvě dvojciferná čísla.

11

Písemně násobím dvojciferné a trojciferné číslo
jednociferným.

12

Vyřeším úlohy v matematických prostředích:
· autobus
· děda Lesoň
· algebrogramy
· sousedé
· pavučiny
· výstaviště
· krokování
· krychlové stavby
· násobilkové čtverce
· sčítací trojúhelníky
· Biland

BŘEZEN – DUBEN 2022

28. 2. – 11. 3.
já
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Pracovní schopnosti a dovednosti

28. 2. – 11. 3.
já

1

Při samostatné práci si hledím svého, pracuji
soustředěně.

2

Úkoly dokončuji.

3

Při práci ve dvojici vždy vyjádřím svůj názor,
myšlenku.

4

Pozorně naslouchám nápady druhého, vhodně na
ně reaguji.

5

Při práci ve skupině dodržuji pravidlo krátkého
hlasu.

6

Plním svoji roli.

7

Sdílím s ostatními své nápady.

8

Pozorně naslouchám myšlenkám a názorům
druhých, vhodně na ně reaguji.

9

Při společné práci celé třídy pracuji soustředěně,
přemýšlím nad úkoly.

10

Pokud dostanu slovo, mám připravenou odpověď
včetně odůvodnění.

11

Ke všem ve třídě se chovám laskavě, nepoužívám
sprostá slova, pomluvy, posměšky, ani fyzické
násilí.

12

Plním všechny povinné úkoly.

13

Plním vybranou službu podle pravidel.

14

Přehledně si zapisuji všechny záznamy do diáře
a každý den se do něj dívám.

15

Každý den si kontroluji penál, doplňuji, co chybí.

Katka

14. – 25. 3.
já

Katka

28. 3. – 8. 4.
já

Katka

11. – 29. 4.
já

Katka

