
Realizace témat při distanční výuce šk. rok 2019/20  

5. ročník 

 

Český jazyk a literatura 

Témata 
realizována 

v plném rozsahu 

Témata 
realizována 

v redukované 
podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Pravopis i / y po 
obojetných 
souhláskách 
Význam slov 
Stavba slova 
Slovní druhy 
Slovesa 
Základní větné členy 
Shoda podmětu 
s přísudkem 
Vzory podstatných 
jmen 
Přídavná jména, 
druhy a vzory 
Zájmena a jejich 
druhy 
Číslovky 
Skladba – věta 
jednoduchá a souvětí 
Čtení s porozuměním 
Osnova vypravování 
Reprodukce obsahu 
textu, zápis 
Recitace zpaměti 
Práce s informacemi 

Rozvíjející větné 
členy 
Tiskopisy 
Přímá řeč 
Tvary zájmen 
Souvětí – věty 
v souvětí, spojovací 
výrazy, interpunkce 
ve větě 
Literární žánry  
Dopis, přání, 
oznámení, pozvánka 
Rozhovor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika 

Témata 
realizována 

v plném rozsahu 

Témata 
realizována 

v redukované 
podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Písemné 
matematické operace 
Dělení dvojciferným 
dělitelem 
G – bod, přímka, 
úsečka, polopřímka 
Rovina 
Trojúhelníková 
nerovnost 
Rovnoběžky, 
různoběžky, kolmice 
– konstrukční úlohy 
Obvod a obsah 
čtverce a obdélníku 
Slovní úlohy 
Desetinná čísla 
Soustava souřadnic 
Kružnice – 
konstrukce, pojmy 
střed, průměr, 
poloměr 
Zaokrouhlování 
Aritmetický průměr 
 

Povrch a objem 
krychle a kvádru 
Obvody 
mnohoúhelníků 
Záporná čísla 
Převody jednotek 
Porovnávání zlomků 
Sloupcové diagramy 

G – grafické sčítání, 
odčítání a násobení 
úseček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČJS - ZEMĚPIS 

Témata 
realizována 

v plném rozsahu 

Témata 
realizována 

v redukované 
podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Česká republika 
Kraje ČR 
Státní symboly 
Vztahy mezi lidmi 
Evropa 
Sousední státy 
EU, NATO 
Práce s mapou 

Orgány státní moci 
Změny prostředí – 
význam CHKO  
Cestujeme po Evropě 

  

 

ČJS - DĚJEPIS 

Témata 
realizována 

v plném rozsahu 

Témata 
realizována 

v redukované 
podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Práce s časovými 
údaji a číselnou osou 
Význam státních 
svátků 
Využívání různých 
zdrojů informací 
Zpracování referátu 
Opakování: 
České země 
v pravěku 
Probrané období:  
17. – 21. století 
/Habsburkové – 
současnost/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČJS - PŘÍRODOVĚDA 

Témata 
realizována 

v plném rozsahu 

Témata 
realizována 

v redukované 
podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Živá a neživá příroda 
Přírodní zdroje, jejich 
využívání a dopad na 
životní prostředí 
Ochrana člověka 
v mimořádných 
událostech 
Zdravý životní styl, 
podpora zdraví, 
návykové látky  
Volný čas a 
plánování 
Lidské tělo a etapy 
života 
 
 

Dopravní výchova 
První pomoc 
Chodec a cyklista 
Ohleduplné chování 
k lidem opačného 
pohlaví 

Práce s klíči a atlasy 
rostlin 

 

 

Anglický jazyk 

Témata 
realizována v 

plném rozsahu 

Témata 
realizována v 
redukované 

podobě 

Témata 
přesunuta do 

nového školního 
roku 

Témata 
vypuštěna 

Places – předložky 
místa, vazba There 
is, there are, popis 
domu, zařízení, 
město 
People – popis 
osob, přítomný čas 
průběhový 

 

Přítomný 
průběhový X 
přítomný prostý 
čas 
 

  

 

 

 

 


