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Učební pomůcky: učebnice a pracovní sešity nakladatelství Fraus, tematické pracovní listy, 

        čítanka nakladatelství Taktik, knihy ze školní knihovny 

září 

M 

opakování: vyjmenovaná slova, přípony, 

podstatná jména, skladba a shoda přísudku s podmětem 

slovesa a pravopis slovesných zakončení přítomného času 

slovesný způsob 

L práce s čítankou 

S 
vypravování: osnova, přímá řeč, věta uvozovací 

popis vynálezu 

říjen 

M 

opakování: stavba slova, vyjmenovaná slova 

slovotvorba, klíčová slova 

znělost, skupiny s ě, je a mě, mně, souhláskové skupiny 

L porozumění textu  

S 

popis pracovního postupu 

konflikt, omluva 

prosté sdělení, zpráva 

listopad 
M 

předpony s- a z-; slova přejatá 

druhy přídavných jmen; přídavná jména měkká 

L volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu 

S zpráva 

prosinec M přídavná jména tvrdá a přivlastňovací 

L Bible – narození Ježíše 

S vypravování, popis místa, přihláška 

leden 

M 

přísudek slovesný a přísudek jmenný se sponou 

shoda přísudku s podmětem – podmět nevyjádřený, 

několikanásobný 

podstatná jména pomnožná 

L 
příprava na recitační soutěž 

verš, rým, sloka, druhy básní 

S dopis významné historické osobnosti 
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únor 

M 

spisovnost, slovesné tvary 

druhy číslovek, skloňování číslovek tři, čtyři, psaní 

složených číslovek 

homonyma 

L 
základní literární pojmy (rozpočitadlo, hádanka, říkanka, 

báseň, pohádka, bajka, povídka, lyrika, epika) 

S 
oznámení 

tvorba vlastního poetického útvaru 

březen 

M 

pravopis předložek s a z 

opakování ze 4. ročníku: spojky, příslovce, souvětí 

druhy zájmen 

L Bible – ukřižování a zmrtvýchvstání 

S reklama 

duben 
M 

opakování 

vztahy ve slovní zásobě; orientace v textu 

L porozumění textu 

S pozvánka na školní akci 

květen 
M 

vlastní jména 

aktivní naslouchání; zvuková stránka jazyka 

L Zážitkové čtení a naslouchání - Staré řecké báje a pověsti 

S inzerát; referát; e-mail 

červen 
M 

rozlišování fakt a názorů 

opakování 

L prázdninový příběh 

S tvorba sebehodnocení 

 

M – mluvnice; L – literatura; S – sloh  


