
OBSAHOVÉ ZMĚNY VE VZDĚLÁVÁNÍ V NÁVAZNOSTI NA DISTANČNÍ VÝUKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Třída Předmět

Učivo realizované v plné míře

v době distanční výuky

Učivo realizované v redukované podobě

v době distanční výuky

Učivo, které je nutné přesunout do nového šk. r. 

2020/2021

Témata, která budou 

vypuštěna

1.A + 1.B M Přirozená čísla 1 - 20, číslo 0  Slovní úlohy "o méně", "o více"

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 

desítky

Čj Čtení a psaní písmen, slov a vět  Diktáty písmen, slov; poslech a přednes

 Práce s literárním textem

Prv  Rostliny a živočichové  Orientace v čase

 Látky a jejich vlastnosti  Osobní bezpečí, situace ohrožení

 Člověk a jeho zdraví

 Ochrana člověka za běžných rizik a 

mimořádných událostí

2. M
Násobení a dělení v oboru násobilky  do 

50
 Jednotky času a délky  Zápis slovní úlohy

 Příklady s jednou závorkou

 Násobení a dělení číslem 1 a 0

 Slovní úlohy o x více, o x méně

 Bod, přímka, úsečka

Čj  Párové souhlásky

 Slovní druhy  - 1, 5, 7, 8
Pojmy spisovatel, básník,ilustrátor, divadlo a 

divadelní hra 

Věta a souvětí

 Zvuková a psaná podoba dě, tě, ně, bě, 

pě, vě, mě

Prv  Povolání  Hospodářská zvířata a drůbež  Suroviny a výrobky, výroba potravin

 Jaro - jarní květiny, jaro v zahradě  Savci, ptáci, ryby, obojživelníci

 Ptáci na jaře  Roční období, měsíce

3. M Pamět. násobení dvojcif. činitelem

Písemné násobení jednoc. činitelem bez 

přechodu desítky

Písemné násobení jednoc. činitelem s 

přechodem desítky

Dělení se zbytkem Jednotky objemu, hmotnosti

Kruh, kružnice Obvod geom. tvarů

Čj Vyjmenovaná slova - V,Z Slovesa - osoba, číslo, čas Popis pracovního postupu

Slovní druhy Popis postavy, zvířete, předmětu

PJ - pád, číslo, rod, životnost Orientace - pověst, pohádka, povídka, bajka

AJ Přítomný čas průběhový Poslech, výslovnost, 

Časování slovesa CAN The Alphabet - angl. abeceda, hláskování

Prv Nerosty, horniny

Neživá příroda

Živá příroda - rostliny Živá příroda - živočichové Přírodní společenství

4. M Zlomky Výpočet povrchu krychle a kvádru

Násobení a dělení písemné Konstrukce pravoúhlého trojúhelníka

Převody jednotek

Osová souměrnost

Konstrukce trojúhelníka

Čj Věta jednoduchá a souvětí Věta holá a rozvinutá

Základní skladební dvojice Neurčitek

Nevyjádřený podmět slovesné tvary jednoduché a složené

Vzory podstatných jmen Převod věty jednoduché v souvětí a opačně

Shoda přísudku s podmětem

AJ Časové rozvržení dne Velikonoce

Čísla do 100 zápis a čtení

Otázky a odpovědi: Do you like?

Př Krajina ČR - příroda Rostliny Horniny

Životní podmínky rostlin a živočichů Vesmír

Ochrana člověka a osobní bezpečí

Vl Regiony ČR Politický systém, státní správa, symboly Poledníky a rovnoběžky na mapě

Obec

5. M Desetinná čísla: Závisle a nezávisle proměnná Povrch krychle a kvádru

sčítání, odčítání, násobení, dělení 

Zaokrouhlování

Čj

Koncovky podstatných jmen

Druhy přídavných jmen

Koncovky přídavných jmen (tvrdých a 

měkkých)

Druhy zájmen

Druhy číslovek

Shoda přísudku s podmětem

Skloňování zájmen osobních

Skloňování číslovek

Mluvnické významy sloves

Věta jednoduchá a souvětí

Seznámení s koncovkami vzoru otcův a matčin

Nepřímá řeč

Jednoduché komunikační žánry:

Dopis, popis, vypravování...

Komunikační žánry

Členění textu na odstavce

Rozpoznání manipulativní komunikace

(např. v reklamách)

Četba uměleckých textů, 

vyjádření dojmů z četby
Používání elementárních liter. pojmů Dramatizace textů

AJ Osobní zájmena Minulý čas Nepravidelná slovesa

Farm animals

Stupňování příd. jmen

Budoucí čas prostý 

PŘ Vývoj člověka Smyslové ústrojí

Kostra

Svalová, dýchací, oběhová soustava

Vl Třetí republika, rok 1968, 1989 Olomoucký kraj, Zlínský kraj Kraj Vysočina, Jihočeský a Západočeský kraj

Kraje ČR

ZŠ a MŠ, Vl. Rady 1, České Budějovice


