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Zaměření jednotlivých kroužků ICT 

 

Čeština jinak 1 

 

Zájmový útvar je zaměřený na opakování učiva ve výuce, jeho 

částečné rozšíření. V rámci výuky literatury je snahou vzbudit u žáka 

hlubší zájem k četbě knih.   

Čeština jinak 2 

 

Zájmový útvar je zaměřený prohlubování učiva a seznámení žáků s  

dalším rozšiřujícím učivem, příprava na přijímací zkoušky na střední 

školy.  V  rámci výuky literatury jde také o snahu vzbudit u žáka 

hlubší zájem k četbě knih.     

Hrajeme si s češtinou Zájmový kroužek Hrajeme si s češtinou je zaměřen na prohlubování a 

upevňování znalostí z českého jazyka hravou formou.  

Chci umět počítat Opakování, procvičení a upevnění probíraného učiva z matematiky.  

Rekreační matematika 1 

 

Zájmový kroužek je zaměřen na řešení obtížnějších a složitějších 

úloh, kterými se postupně rozvíjí matematické myšlení a žáci se 

úspěšněji zapojují do soutěží. 

Rekreační matematika 2 

 

Zájmový kroužek RM II je zaměřen na opakování probíraného učiva, 

jeho procvičování a upevňování. Pro žáky je snazší pochopení a 

fixace učiva. 

Přírodovědný kroužek 

 

Rozšíření učiva, trénink praktických znalostí, příprava na olympiády, 

zahrádkářské soutěže.  

Přírodopisný kroužek 

 

Rozšíření učiva, trénink praktických znalostí, příprava na olympiády, 

zahrádkářské soutěže. 

Média tvořivě 

 

 

 

Poznání některých základních principů fungování médií. Získání 

dovedností pro praktické využití informačních technologií, 

zdokonalení se v práci na počítači. Osvojení postupů tvorby časopisu 

a využití schopností a dovedností v týmové práci při tvorbě vlastního 

školního časopisu. 

Počítačový kroužek pro 

1. stupeň 

Počítačový kroužek pro žáky 3. – 5. tříd je zaměřen na získávání 

základních dovedností a návyků při práci s PC. Seznámení se 

s hardwarem, softwarem, základní práce ve Wordu, Excelu. Zásady 

práce na internetu -bezpečnost a práce se stahovanými daty. 
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Kritérium výběru žáka zařazeného do zájmového kroužku 

 

Čeština jinak 1 

 

Zájmový útvar je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a MŠ Olešnice (vždy pro 

konkrétní ročník 2. stupně ZŠ), kteří projeví zájem o jazyk a prohloubení 

učiva. Žák je pak přijat na základě písemného souhlasu rodičů či 

zákonných zástupců. 

Čeština jinak 2 

 

Zájmový útvar je určen pro žáky 2. stupně Základní školy a mateřské školy 

Olešnice (vždy pro konkrétní ročník 2. stupně ZŠ), kteří projeví zájem o 

jazyk a prohloubení učiva. Žák je pak přijat na základě písemného souhlasu 

rodičů či zákonných zástupců. 

Hrajeme si s češtinou Zájmový útvar je určen pro žáky 2. stupně Základní školy a mateřské školy 

Olešnice (vždy pro konkrétní ročník 2. stupně ZŠ). Na základě žákova 

zájmu či doporučení vyučujícího českého jazyka je žák do zájmového 

kroužku přijat. Nutností je písemný souhlas zákonného zástupce.  

Chci umět počítat 

 

Zájmový útvar je určen pro žáky 2. stupně Základní školy a mateřské školy 

Olešnice (vždy pro konkrétní ročník 2. stupně ZŠ), kteří projeví zájem. Žák 

je pak přijat na základě písemného souhlasu rodičů či zákonných zástupců. 

Rekreační 

matematika 1 

 

Zájmový kroužek RM I je určen pro nadanější žáky 7. ročníku ZŠ a MŠ 

Olešnice. Přijati jsou žáci, kteří projeví zájem, na základě písemné 

přihlášky se souhlasem rodičů.  

Rekreační 

matematika 2 

 

Zájmový kroužek RM II je určen pro žáky 7. ročníku ZŠ a MŠ Olešnice. 

Přijati jsou všichni žáci, kteří projeví zájem, na základě písemné přihlášky 

se souhlasem rodičů. 

Přírodovědný 

kroužek 

Zájmový kroužek pro žáky 1. stupně ZŠ a MŠ Olešnice, kteří projeví 

zájem. Žáci jsou přijati na základě písemného souhlasu rodičů.  

Přírodopisný kroužek 

 

Zájmový kroužek je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a MŠ Olešnice, kteří 

projeví zájem. Žáci jsou přijati na základě písemného souhlasu rodičů.  

Média tvořivě 

 

 

Zájmový útvar je určen pro žáky 5. - 9. ročníku Základní školy a mateřské 

školy Olešnice, kteří projeví zájem. Žák je pak přijat na základě písemného 

souhlasu rodičů či zákonných zástupců. 

Počítačový kroužek 

pro 1. stupeň 

Žák, který projeví zájem navštěvovat Počítačový kroužek pro I. stupeň, 

musí být žákem ZŠ a MŠ Olešnice, účast v kroužku potvrdí přihláškou 

podepsanou zákonným zástupcem.  
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Cíle činnosti zájmového kroužku 

 

Čeština jinak 1 Zopakování, prohloubení a upevnění učiva českého jazyka a literatury 

daného ročníku ZŠ. Upevnění znalostí učiva gramatiky, zlepšení 

čtenářských a komunikačních dovedností žáků, prohloubení zájmu o 

mateřský jazyk a četbu knih, rozvíjení samostatné literární tvořivosti 

žáků. Náplň kroužku odpovídá znalostem žáků ročníku ZŠ   

Čeština jinak 2 

 

Prohloubení a upevnění učiva českého jazyka a literatury zejména u 

žáků, kteří se připravují ke studiu na střední školy. Upevnění znalostí 

učiva gramatiky, zlepšení čtenářských a komunikačních dovedností 

žáků, prohloubení zájmu o mateřský jazyk a četbu knih, rozvíjení 

samostatné literární tvořivosti žáků.    

Hrajeme si s češtinou Cílem činnosti zájmového kroužku je především zdokonalení se 

v českém jazyce žáků daného ročníku 2. Stupně ZŠ. Žáci dosahují ve 

vyučovacím předmětu ČJ lepších výsledků, dochází k uspokojení žáků, 

rodičů i učitele. Náplň zájmového kroužku zahrnuje rovněž přípravu 

žáků na Olympiádu z českého jazyka a také na přijímací zkoušky 

z českého jazyka na střední školy. Díky ICT a uplatnění moderních 

výukových programů mají žáci možnost otestovat své znalosti 

s okamžitou kontrolou řešení.  

Chci umět počítat 

 

Opakování a upevnění početních dovedností a postupů řešení 

matematických příkladů, práce s chybou, odstraňování neúspěšnosti v 

předmětu a obav z matematiky.  

Rekreační matematika 1 

 

Cílem činnosti kroužku RM I je rozvíjení myšlení se zaměřením na 

řešení úloh zájmové rekreační matematiky, přípravu na matematické 

soutěže. 

Rekreační matematika 2 

 

Cílem kroužku RM II je opakování probíraného učiva a jeho 

procvičování a upevňování. Žádoucí je odstraňování obav z předmětu a 

větší úspěšnost ve výuce. 

Přírodovědný kroužek Zlepšení odborných znalostí a dovedností žáků 1. stupně ZŠ. 

Prohlubování vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Účast na 

soutěžích.  

Přírodopisný kroužek 

 

Zlepšení odborných znalostí a dovedností žáků 2. stupně ZŠ. 

Prohlubování vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Účast na soutěžích 

a olympiádách.  
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Média tvořivě 

 

Rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků, kriticky hodnotit obsah různých 

mediálních sdělení a textů, vytvářet vlastní školní časopis. Získat 

praktické dovednosti při využívání ICT-  práce na počítači- MS Word, 

Excel, využití MP4, kopírky, naučení se zásad správného fotografování 

a úpravy fotografie, znát a umět používat kriteria ke tvorbě kvalitního 

školního časopisu a neustále se snažit se o zvyšování jeho úrovně. Vést 

žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, k dodržování zásad týmové 

spolupráce, rozvíjet u nich komunikační dovednosti a motivovat je k 

 dlouhodobější práci v redakci.   

Počítačový kroužek pro 

1. stupeň 

 Cílem činnosti kroužku je v rámci jedné hodiny týdně, seznámit žáky 

obecně s hardwarem i softwarem, základními operacemi s dokumenty a 

soubory. Základní metody ovládání Office, práce s okny, způsoby 

zobrazování dokumentů, odvolání akce, základní označení výběru, 

kopírování a přesun dat a prohledávání dokumentů. 

Základy editace, formátování textu. Následně se žák seznamuje 

s vkládáním a úpravou obrázků ze souboru, automatických tvarech, 

klipartech WordArtech i textových polích. 

V neposlední řadě se žáci seznámí se společnými dokumenty, jedná se 

především o kontrolu pravopisu a gramatiky, automatické opravy a tisk 

dokumentů. Poslední kapitolou činnosti kroužku je základní seznámení 

se tvorbou prezentace. Žák prožívá dobrý pocit po zvládnutí uvedených 

kapitol práce s PC s uplatněním moderních výukových programů. 

Rodiče kvitují získávání návyků při práci s PC svých dětí a vnímají 

pozitivně používání domácích PC nejen ke hrám. 
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Využité metody a formy práce v zájmovém kroužku 

 

Čeština jinak 1 

 

Práce s příručkami, vyhledávání údajů v literatuře a na počítači, 

využití didaktických her, rébusy, křížovky, osmisměrky, výukové 

programy na PC, apod. Práce ve dvojicích, ve skupině, frontální 

výuka. Vedení diskuze, formulace správných myšlenek s hodnotícími 

prvky.  

Čeština jinak 2 

 

Práce s příručkami, vyhledávání údajů v literatuře a na počítači, 

využití didaktických her, rébusy, křížovky, osmisměrky, výukové 

programy na PC, apod. Práce ve dvojicích, ve skupině, frontální 

výuka. Vedení diskuze, formulace správných myšlenek s hodnotícími 

prvky.  

Hrajeme si s češtinou V zájmovém kroužku jsou průběžně využívány: 

metody motivační (motivační rozhovor, podněcování výzvou, 

pochvalou atd.), 

metody expoziční (osvojování nového učiva - výklad, vysvětlování, 

PC - Internet), 

metody fixační (opakování učiva ústní, písemné, formou soutěží, 

samostatná práce, rozhovor, diskuse, jazykové hry, PC - výukové 

programy Terasoft, využití IAT). 

Hodnocení výsledků žáků: žákovi je poskytnuta zpětná vazba, tj. co 

se naučil, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dál.  

Chci umět počítat 

 

Ve výuce se využívají metody informačně receptivní, reproduktivní, 

metoda problémového výkladu, heuristická a výzkumná, motivační. 

Výuka probíhá frontálně, individuálně či jako práce ve skupině.  

Rekreační matematika 1 

 

Využívána jsou dostupná zadání soutěží Pythagoriáda, MO, Klokan a 

mnoha souborů zaměřených na problémové úlohy. Předkládány jsou 

návody postupů, možnosti řešení a podněcován je zájem soutěžit. 

Rekreační matematika 2 

 

Základní učivo je znovu vysvětlováno a opakováno. Využívány jsou 

další sbírky příkladů, pracovní listy a karty s využitím PC. Motivačně 

využíváno pochvaly a povzbuzení. 

Přírodovědný kroužek 

 

Práce s encyklopediemi, herbáři, sbírkami.  

Využití didaktických her. Práce na počítači- tvorba prezentací, 

vyhledávání informaci na internetu, prohloubení a zopakování 

naučeného pomocí výukových programů na počítači, promítání přír. 

dokumentů. Vycházky do přírody.  
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Přírodopisný kroužek 

 

Práce s encyklopediemi, herbáři, sbírkami.  

Využití didaktických her. Práce na počítači- tvorba prezentací, 

vyhledávání informaci na internetu, prohloubení a zopakování 

naučeného pomocí výukových programů na počítači, promítání přír. 

dokumentů. Vycházky do přírody.  

Média tvořivě 

 

V kroužku je uplatněna forma týmové spolupráce, metody motivační, 

participativní, reproduktivní, kritického myšlení.  

Počítačový kroužek pro 

1. stupeň 

- metody motivační (motivační rozhovor, podněcování výzvou, 

pochvalou atd.), 

- metody expoziční (osvojování nového učiva – výklad, vysvětlování, 

PC - Internet), 

- metody fixační (opakování učiva formou soutěží, samostatná práce, 

výukové programy)  
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Technika, SW, didaktické pomůcky využívané při práci v kroužcích 

 

Čeština jinak 1 

 

Práce s příručkami, vyhledávání údajů v literatuře a na počítači, využití 

didaktických her, rébusy, křížovky, osmisměrky. Využití výukových 

programů na PC- Terasoft, Čeština, on-line cvičení na internetu, 

interaktivní tabule pro promítání filmů vztahujících se k probíranému 

literárnímu učivu.  

Čeština jinak 2 

 

Práce s příručkami, vyhledávání údajů v literatuře a na počítači, využití 

didaktických her, rébusy, křížovky, osmisměrky. Využití výukových 

programů na PC- Terasoft, Čeština, on-line cvičení na internetu, 

interaktivní tabule pro promítání filmů vztahujících se k probíranému 

literárnímu učivu.  

Hrajeme si s češtinou Práce s učebnicemi, příručkami, využití didaktických her, zábavných 

úkolů. Využití výukových programů na PC- Terasoft, Čeština, on-line 

cvičení na internetu. Využití interaktivní tabule pro promítání filmů 

vztahujících se k probíranému učivu.  

Chci umět počítat 

 

Příklady z různých sbírek matematických úloh, vytvořené pracovní listy. 

PC a interaktivní tabule- on-line cvičení na internetu, výukový program 

Matik, Geogebra.  

Rekreační matematika 1 

 

Příklady z různých sbírek matematických úloh, vytvořené pracovní listy. 

PC a interaktivní tabule- on-line cvičení na internetu, výukový program 

Matik. 

Rekreační matematika 2 

 

Příklady z různých sbírek matematických úloh, vytvořené pracovní listy. 

PC a interaktivní tabule- on-line cvičení na internetu, výukový program 

Matik. 

Přírodovědný kroužek 

 

Encyklopedie, herbáře, sbírky, didaktické hry. Využití počítače a 

interaktivní tabule-  výukové programy- Terasoft, promítání dokumentů, 

tvorba prezentací na PC.  

Přírodopisný kroužek 

 

 

Encyklopedie, herbáře, sbírky, didaktické hry. Využití PC a interaktivní 

tabule- výukové programy- Terasoft, promítání dokumentů, tvorba 

prezentací na PC. 

Média tvořivě 

 

 

 

Využití počítače a interaktivní tabule- programy MS Office -Word, 

Excel, Picasa, Photo Filtr,  tvorba webových stránek, internet- 

vyhledávání informací. Práce s MP4, fotoaparátem. Promítání spotů, 

vzdělávacích dokumentů se zaměřením na mediální výchovu.  
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Počítačový kroužek pro 

1. stupeň 

Využití počítače a interaktivní tabule- programy MS Office,  internet. 

Metodické příručky, učebnice, pracovní listy.  
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Podrobný plán činnosti zájmového kroužku ICT na 1 školní rok 

Čeština jinak 1 

 měsíc                                             učivo                                                 ICT 

  Pravopisné cvičení - oboj. souhl. PC - Český jazyk 4 - prav. Cvičení 

září Jazyk národní a mateřský 

 

PC - internet 

 

  

  Čtení s porozuměním 

 

PC - Český jazyk II - čárka ve větě 

  Nácvik spojů ve slovech 

 

  

  

  

  Pravopisné cvičení - oboj. souhl PC - Internet 

 

  

říjen Druhy vět podle melodie 

 

PC - Český jazyk 5 - 

prac. Listy   

  Tvoření slov 

  

PC - Český jazyk II, 

věty, druhy   

  Pravopis - bě,-pě,-mě,-vě,- 

 

PC - Český jazyk 5 - pracovní listy 

listopad Příprava - kontrolní práce 

 

PC - Český jazyk II - 

druhy slov   

  Slovotvor. základ x kořen slova PC -  Internet 

 

  

  Přepis textu z tiskací podoby 

 

  

  

  

  Pravopis - psaní u, ú, ů 

 

PC - Český jazyk 5 - 

TERASOFT   

prosinec Podstatná jména, vzory, psaní i, y 

PC - Český jazyk II - jazyk. Rozbory 

PC - Internet 

  

Rytmus a rým, čtení s porozuměním  

Přepis textu do tiskací podoby 

  

  

  Pravopis - přídavná jm., tvary,  

 

PC - Český jazyk I - 

TERASOFT   

leden 

  

pravopis 

 

          psané e -ě, po b, p m, v    

  Příprava pololet. KP PC - Český jazyk 5, prac. Listy   

  Orientace v jazyk. příručkách 

 

           literatura 

 

  

  Tvorba krát. textu podle osnovy   

  

  

  Pravopis - velká a malá písmena PC - Internet - literatura v kostce 

únor Věta - všestr. jazyk. rozbory 

 

PC Český jazyk 5 - 

TERASOFT   

  Tvar a úklon písma   

  

  

  Spisovatel, ilustrátor, překladatel   

  

  

  Pravopis - zájmena, druhy, psaní os. 

PC - Český jazyk 5 (TERASOFT) 

  

březen zájmena já, s sebou, sebou 

 

PC - Český jazyk II jaz.rozbory   

  Souvětí, souvětí souřadné a podřadné PC - Internet 

 

  

  Referát z vlastní četby, psaní vel. 

a malých písmen 
  

  

  

    

  

  

  Pravopis. cvičení - číslovky, druhy psaní PC - Internet 

 

  

duben Souvětí souřadné, graf. znázornění PC - Český jazyk II - VJR   

  Beseda o mimočít. četbě 

 

PC - MS EXCEL  

 

  

  Přepis chybného textu 

 

PC - Český jazyk II- čárka v souvětí 
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květen 

 

Autodiktát.  

Všestranné jazykové rozbory. Soutěž. 

Skládání textu básně.  

 

PC- Český jazyk5,  II (Terasoft) 

PC – Internet 

MS Word 

 

  

Hrátky s 

češtinou 

  

PC Český jazyk 5 

Terasoft    

červen Shrnutí a docvičení učiva - podle potřeby PC Český jazyk II - jazykové rozbory 

  Beseda o knize, filmu 

 

  

  

  

  

Hodnocení práce za 

školní rok 
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Čeština jinak 2 

 měsíc                                             učivo                                                 ICT 

 

                             

září 

Pravopisná cvičení 

Jazyk národní a mateřský – informativní 

charakter  

Čtení s porozuměním 

Doplňovačky, křížovky 

PC – Český jazyk 5 (Terasoft) 

PC – Internet 

PC – Český jazyk II – jazykové rozbory  

         (Terasoft) 

 

 

říjen 

Pravopisná cvičení – obojetné souhlásky 

Druhy vět, melodie, postoj mluvčího 

Nauka o významu a tvoření slov 

Plynulé čtení – část textu 

PC – Internet 

PC – Český jazyk 5 (Terasoft) 

PC – Český jazyk II – jazykové rozbory  

         (Terasoft) 

 

 

listopad 

Pravopisná cvičení 

Slovní základ, předpona, přípona 

Slovní druhy 

Tvoření osnovy z přečteného textu 

PC – Český jazyk 5 (Terasoft) 

PC – Český jazyk 1 (Terasoft) 

PC – Internet  

 

 

prosinec 

 

Pravopisná cvičení 

Tvoření slov 

Jednoduchá věta – větný rozbor 

Rozlišení – poezie, próza 

PC – Český jazyk 5 (Terasoft) 

PC – Český jazyk II – jazykové rozbory  

         (Terasoft) 

PC – Internet 

 

 

leden 

Pravopisná cvičení 

Skupiny hlásek bě, bje, pě, vě, vje, mě, mně 

Rytmus, rým, čtení s porozuměním 

PC – Český jazyk 1 (Terasoft) 

PC – Český jazyk 5 (Terasoft) 

 

 

únor 

Autodiktát, doplňovací cvičení 

Určování mluvnických kategorií, větný 

rozbor 

Orientace v příručkách 

Druhý rytmus – četba 

PC – Internet 

PC – Český jazyk 5 (Terasoft) 

 

 

březen 

 

Pravopisná cvičení 

Psaní i/y v příčestí minulém 

Věta a souvětí 

Tvorba krátkého textu podle dané osnovy 

PC – Český jazyk 5 (Terasoft) 

PC – Český jazyk II – jazykové rozbory  

         (Terasoft) 

PC - Internet 

 

 

duben 

 

 

Psaní velkých a malých písmen 

Spojení vět hlavních, základní spojky 

Druhy souvětí 

Spisovatel, ilustrátor, četba 

PC – Internet 

PC – Český jazyk II – jazykové rozbory  

         (Terasoft) 

PC – MS Excel 2010 

PC – Český jazyk II – jazykové rozbory   
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          (Terasoft) 

 

 

květen 

 

 

 

Autodiktát, doplnění ú/ů 

Druhy souvětí souřadného, procvičování 

(tabulka) 

Všestranný jazykový rozbor – návodné 

otázky 

Referát z vlastní četby 

PC – Český jazyk 5 (Terasoft) 

PC – Český jazyk II – jazykové rozbory  

         (Terasoft) 

PC – MS Word 2010 

 

 

červen 

Shrnutí a docvičení učiva dle potřeby 

Beseda o knize, film 

Hodnocení práce za školní rok 

PC – Český jazyk 5 (Terasoft) 

PC – Český jazyk II – jazykové rozbory  

         (Terasoft) 
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Hrajeme si s češtinou 

 měsíc                                             učivo                                                 ICT 

září TVAROSLOVÍ – Podstatná jména 

- určování vzorů, psaní y/i v koncovkách 

- mluvnické kategorie podstatných jmen 

Pravopis (souhrnné opakování) 

PC – Český jazyk 5 (Terasoft) 

PC – Internet 

PC – MS Word 2010 

 

říjen 

 

 

Přídavná jména 

- určování druhů, vzorů 

- mluvnické kategorie 

- stupňování  

- pravopis  

PC – Český jazyk 5 (Terasoft) 

PC – Internet 

IAT – práce s výše uvedeným výukovým 

softwarem 

 

listopad 

 

 

 

Zájmena 

- určování druhů 

- skloňování a pravopis zájmen 

Pravopis (souhrnné opakování) 

PC – Český jazyk 1, 5 (Terasoft) 

PC – Internet , MS Excel 2010 

IAT – práce s výše uvedeným výukovým 

softwarem 

prosinec 

 

 

 

Číslovky 

- určování druhů 

- skloňování 

- psaní a čtení číslovek 

Pravopis (souhrnné opakování) 

PC – Český jazyk 5 (Terasoft) 

PC – Český jazyk 1 (Terasoft) 

PC – Internet 

PC – MS Excel 2010 

 

leden Slovesa- mluvnické kategorie / osoba a 

číslo, způsob, čas, slovesný vid, slovesný 

rod, slovesné třídy a vzory,- nepravidelná 

slovesa, pravopis sloves 

PC – Český jazyk 5 (Terasoft), Ceský 

jazyk II – jazykové rozbory. PC – 

Internet, MS Word 2010. 

únor 

 

 

 

Příslovce 

- určování druhů 

- příslovečné spřežky 

- stupňování příslovcí 

PC – Český jazyk 5 (Terasoft) 

PC – Český jazyk 1 (Terasoft) 

PC – Internet 

PC – Diktáty (Terasoft) 
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Pravopis (souhrnné opakování) IAT – práce s výše uvedeným výukovým 

softwarem 

březen 

 

 

Předložky 

- druhy; užívání předložek s a z 

Spojky 

- druhy; čárka ve větě jednoduché 

Pravopis (souhrnné opakování)  

PC – Český jazyk 5 (Terasoft) 

PC – Český jazyk 1, 2 (Terasoft) 

jazykové rozbory  

(PC – Internet,  MS Word 2010 

 

duben 

 

Částice, citoslovce Slovní druhy – shrnutí, 

procvičování  

Pravopis (souhrnné opakování) 

PC – Český jazyk 5 (Terasoft)PC – 

Český jazyk 1 (Terasoft)PC – Internet PC 

– Diktáty (Terasoft)IAT – práce s výše 

uvedeným výukovým softwarem 

květen 

 

SKLADBA – Základní a rozvíjející  

větné členy 

- rozbor věty jednoduché. Pravopis 

(souhrnné opakování) 

PC – Český jazyk 5 (Terasoft) PC – 

Český jazyk II – jazykové rozbory 

(Terasoft)  PC – Internet, MS Word 2010 

červen 

 

 

Věta jednoduchá, souvětí 

- druhy vedlejších vět, určování 

Pravopis (souhrnné opakování) 

PC – Český jazyk 1, 5 - jazykové rozbory 

(Terasoft). PC – Internet,  MS Exel 2010, 

IAT – práce s výše uvedeným výukovým 

softwarem 
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Chci umět počítat 

 měsíc                                             učivo                                                 ICT 

 

září 

 

Přirozená čísla a mat. operace s nimi 

Základní konstrukce- úsečka, přímka, 

kružnice 

 

Internet - online 

cvičení a testy 

 

říjen 

 

 

 

Sčítání a odčítání desetinných čísel 

 

Převody jednotek délky 

Internet - online 

cvičení a testy 

PowerPoint- desetinná čísla, převody 

jednotek 

MS Excel- číselné pyramidy 

listopad 

 

 

 

Násobení a dělení  desetinných čísel.  

Převody jednotek hmotnosti 

Slovní úlohy  

MS Excel- číselné pyramidy 

PowerPoint- desetinná čísla 

Matik 6 

Digitální uč. materiály 

prosinec 

 

 

Úhel- velikost úhlu, druhy 

Sčítání, odčítání, násobení, dělení úhlů- 

graficky, početně 

Internet- cvičení 

Výukový software – úhly 

PowerPoint- slovní úlohy 

 

leden 

 

Sčítání, odčítání, násobení, dělení úhlů- 

graficky, početně 

Násobek čísla. Nejmenší společný násobek 

MS Office- Power Point 

interaktivní cvičení na internetu. 

 Matik 6 

únor 

 

Nejmenší společný násobek, 

největší společný dělitel 

Matik 6 

březen 

 

Slovní úlohy s užitím nej. spol nás., dělitele. 

Osová souměrnost. 

interaktivní cvičení na internetu 

MS Office- Power Point 

duben Osová a středová souměrnost MS Office- Power Point 

květen Konstrukce trojúhelníku- sss, sus, usu Geogebra 

červen 

 

Objem, povrch krychle, kvádru Cvičení na internetu.  

MS Office- Power Point 

Matik 6. 
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Média tvořivě 

měsíc                                             učivo                                                 ICT 

Měsíc Učivo Využití  ICT 

Září Média a každodenní svět. Vytvoření redakční 

rady pro školní časopis. Formální požadavky 

časopisu 

Interaktivní tabule, PC- internet- časopisy 

na internetu 

Říjen Funkce médií. Vysvětlení liter. pojmů. 

Rubriky vlastního školního časopisu. 

Webové stránky časopisu. 

PC, interaktivní tabule 

MS Word 

Webové stránky školního časopisu 

 

 

Listopad Autorská práva. Psaní článků do časopisu. PC- internet, MS Word, interaktivní tabule 

Prosinec Pravdivá informace nebo lež. Internet. 

Anketa. Psaní článků do časopisu 

Interaktivní tabule, PC- 

MS Word, MS Excel, Malování. 

 

Leden Zdroj informací na internetu. Rozhovor. 

Psaní článků do časopisu. 

Interaktivní tabule, PC- MS Word, Excel, 

internet. MP4 

Únor Komiks. Úprava fotografií. Psaní článků do 

časopisu. 

PC- MS Word, internet, Picasa, 

fotoaparát. Interaktivní tabule 

Březen Komiks. Koláž z fotografií. Psaní článků do 

časopisu 

PC- Picasa, MS Word. fotoaparát, kamera 

Interaktivní tabule 

Duben Reportáž. Psaní článků do časopisu. PC- MS Word, MS Excel, MP4, 

fotoaparát, kamera.  Interaktivní tabule 

Květen Reportáž. Psaní článků do časopisu. PC- MS Word, MS Excel, MP4, 

fotoaparát, kamera.  interaktivní tabule 

Červen Vyhodnocení celoroční práce. Psaní článků 

do časopisu. 

PC- Power Point, MS Word, Excel. 

Interaktivní tabule. 
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Práce na PC (1. stupeň ZŠ) 

měsíc                                             učivo                                                 ICT 

 

 

 

                     

září 

Bezpečnost v jednotlivých (3) učebnách 

s PC. Zásady chování při práci s PC. 

Zap. x  vyp., přihlašovací údaje na  PC 

Internet – dobrý sluha…. 

Ikona je …. klik je ….. myš je…. 

PC – učebny, školní řád 

PC - Hardware  x Software 

PC – internet 

PC - ovladače 

          

                    

říjen 

Notebook 

Domácí sestava 

Školní počítač 

Počítačová učebna 

PC – typy a druhy (IT) 

PC – IT 

PC – učebna 

PC – školní síť 

 

 

                  

listopad 

Vyhledavače – Seznam, Google… 

Hry v PC 

Hry na webu 

Stahování dat - pravidla 

PC – IT 

PC – software 

PC – IT 

PC – IT + učebna 

       

                  

prosinec 

Psaní textu 

Označení textu 

Práce s textem 

Hry na IT 

PC – MS Word 2010 

PC – MS Word 2010 

PC – MS Word 2010 

PC - IT 

 

                   

leden 

Editace 

Základní tabulka 

Obrázek v textu 

Hry na PC 

PC – MS Word 2010 

PC – MS Excel 2010 

PC –MS  Word 2010 

PC - učebna 

 

                    

únor 

Hry na PC 

Strategické hry 

Znalostní hry 

PC – Terasoft 

PC  - Terasoft 

PC - Terasoft 

 

                  

březen 

Psaní a úpravy textu 

Tvořím tabulku 

Základní úprava obrázku 

Výukové programy 

PC – MS Word 2010 

PC – MS Excel 2010 

PC – MS Word 2010 

PC - Terasoft 

     

                  

duben 

Vyhledávače 

Web 

Rizika IT 

E - mail 

PC – IT 

PC – IT 

PC – IT 

PC - IT 

 

 

                 

květen 

Výukové programy-hry 

Znalostní hry a kvízy 

Interaktivní tabule 

Hry 

PC – Terasoft 

PC – Terasoft 

PC – učebna 

PC - IT 

 

                 

červen 

Opakování 

 

PC – MS Word 2010 

PC – MS Excel 2010 

PC – InterneT 

PC - Terasoft 
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Rekreační matematika 1 

       měsíc                                             učivo                                                 ICT 

 

                             

září 

Zebry, soutěže 

algebrogramy, NIM 

sudoku 

 

PC – Matik 6,7 

PC -  MS Word 2010 

PC – internet on line – cvičení 

PC – digitální učební materiály 

 

 

říjen 

 

 

Dělitelnost 

 - geometrické modely 

 - aritmetické modely 

Desítková soustava 

Hra NIM 

PC – Matik 5,6,7 

PC -  MS Word 2010 

PC – digitální učební materiály 

 

 

listopad 

 

Relace a operace se zlomky 

Desetinná čísla . 

Vazba zlomků a 

 desetinných čísel 

PC – Matik 5,6,7 

PC -  MS Word 2010 

PC – internet on line materiály 

 

 

prosinec 

Slovní úlohy I   

Slovní úlohy  II 

Algebrogramy 

PC -  MS Word 2010 

PC – digitální učební materiály 

 

leden 

Parametry – vazba parametrů 

Výroky 

Microsoft Office 

PC – internet on line materiály 

 

 

únor 

Řady – rytmus ve 2D a 3D 

Číselné řady 

Figurální čísla 

PC -  MS Word 2010 

PC – digitální učební materiály 

 

 

březen 

Vztahy v číselných řadách 

Řady v geometrii 

Vztahy mezi přirozenými čísly 

PC -  MS Word 2010 

PC – digitální učební materiály 

 

 

duben 

Geometrické tvary - 3,4-úhelník 

Geometrické tvary – mnohoúhelník 

Polymina 

PC -  MS Word 2010 

 

PC – internet on line materiály 

 

 

květen 

Sítě krychle 

Sítě hranolů 

Krychlová tělesa 

Microsoft Office 

PC – Matik 5,6,7 

PC – internet on line materiály 

 

červen 

Zebry.  

Hlavolamy 

Hry a soutěže 

PC -  MS Word 2010 

PC – digitální učební materiály 
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Rekreační matematika 2 

       měsíc                                             učivo                                                 ICT 

 

                             

září 

1.   Opakování                                                                              

   -   desetinná čísla, převody jednotek 

   -   dělitelnost, násobek a dělitel 

-    úhly, trojúhelníky 

-    geometrické útvary rovinné i prostorové 

(obvod, obsah, povrch, objem)   

PC – Matik 6,7 

PC -  MS Word 2010 

PC – internet on line – cvičení 

PC – digitální učební materiály 

 

 

říjen 

 

 

2.   Zlomky                                                                                   

-    desetinné číslo a zlomek 

-    krácení na základní tvar 

-    rozšiřování, smíšená čísla 

-    početní operace +,-, . , : složené zlomky 

-    převrácená čísla 

PC – Matik 6,7 

PC -  MS Word 2010 

PC – digitální učební materiály 

 

 

listopad 

3.   Shodnost trojúhelníků                                           

    -   věty  o shodnosti 

       ( věty sss, sus, usu) 

PC – Matik 7 

PC -  MS Word 2010 

PC – digitální učební materiály 

 

 

prosinec 

 

 

4.   Shodná zobrazení                                                                   

    -   opakování- osová souměrnost 

 -   středová souměrnost 

-    posunutí 

-    konstrukce souměrných útvarů 

PC – Matik 7 

PC -  MS Word 2010 

PC – internet on line – cvičení 

PC – digitální učební materiály 

 

 

leden 

 

 

 

5.   Poměr                                                                                      

-    postupný poměr 

-    úměrnost přímá a nepřímá 

-    soustava souřadnic, grafy 

-    trojčlenka  

-    měřítko plánů a map           

PC – Matik 7 

PC -  MS Word 2010 

PC – digitální učební materiály 

 

 

únor 

 

6.   Celá čísla,racionální čísla                                                       

- čísla kladná a záporná, nula 

- číselná osa, uspořádání 

- absolutní hodnota čísel 

- početní operace   +, -,  . , : 

PC – Matik 7 

PC -  MS Word 2010 

PC – internet on line – cvičení 

 

 

březen 

7.   Čtyřúhelníky                                                                           

- vlastnosti  

-  typ čtyřúhelníků 

-  obvody a obsahy, výpočty 

 

PC – Matik 6,7 

PC -  MS Word 2010 

PC – internet on line materiály 

PC – digitální učební materiály 
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duben 

8.   Hranoly                                                                                   

- kolmý hranol 

- povrch, objem  

- převody jednotek 

PC – Matik 7 

PC -  MS Word 2010 

PC – digitální učební materiály 

 

květen 

9.   Procenta                                                                                   

- základ, procentová část a počet procent  

- užití trojčlenky (desetinná čísla) 

- úroky 

- promile                                                              

 

PC – Matik 7 

PC -  MS Word 2010 

PC – internet on line – cvičení 

PC – digitální učební materiály 

 

 

červen 

 

10.   Opakování-shrnutí                                                                 PC – Matik 6,7 

PC -  MS Word 2010 

PC – internet -on line materiály 

PC – digitální učební materiály 
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Přírodovědný kroužek 

       měsíc                                             učivo                                                 ICT 

 

                             

září 

bezpečnost práce 

výběr encyklopedií 

výběr peacovních listů 

seznámení s programy TS 

internet 

programy Terasoft 

 

říjen 

 

téma biologické olympiády 

vztahy mezi organismy 

seznamy organismů 

vstupní úkoly 

internet 

TS Přírodověda 3 

 

 

listopad 

studijní text, pojmy 

pozitivní vztahy – symbióza  

tvorba prezentací – houby, lišejníky 

IAT 

MS Powerpoint 2010 

 

 

prosinec 

 

Mutualismus, komenzalismus 

vyhledávání příkladů - encyklopedie 

poznávání organismů 

IAT 

internet 

TS Přírodověda 2, 3 

TS Biologie – Tajemný svět hmyzu 

 

 

leden 

negativní vztahy 

parazitismus 

predace 

vyhledávání organismů 

internet 

IAT 

 

 

únor 

 

konkurence 

amensalismus 

vyhledávání organismů 

tvorba prezentací 

IAT 

MS Powerpoint 2010 

 

 

březen 

 

vstupní úkoly BiO – výběr 

vycházka – lišejníky 

zpracování úkolu 

protokoly 

MS Word 2010 

MS Excel 2010 

 

 

duben 

 

testy 

poznávání organismu 

soutěž Mladý zahrádkář 

pěstování zeleniny, okrasných rostlin 

internet 

IAT 

TS Přírodověda 2 

TS Botanika I, II 

 

 

květen 

exkurze zahradnictví 

pokojové rostliny – encyklopedie 

letničky, trvalky, ovocné stromy 

internet 

IAT 
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červen 

 

vycházka – lesopark, zahrady 

encyklopedi, keře a stromy 

ohlédnutí za školním rokem 

zhodnocení 

TS Přírodověda 2 

TS Botanika I, II 

IAT 
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Přírodopisný kroužek 

 měsíc                                             učivo                                                 ICT 

 

                             

září 

bezpečnost práce 

výběr encyklopedií 

výběr peacovních listů 

seznámení s programy TS 

internet 

programy Terasoft 

 

 

říjen 

 

 

téma biologické olympiády 

vztahy mezi organismy 

studijní text, seznamy organismů 

vycházka do terénu – les – PL 

vztahy – symbióza 

internet 

TS Botanika I, II 

 

 

 

listopad 

 

zpracování fotografií 

rostliny, houby 

encyklopedie srovnání 

vztahy – predace  

MS Powerpoint 2010 

IAT – prezentace  

 

prosinec 

bezobratlí živočichové 

obratlovci 

vztahy - parazitismus 

IAT 

internet 

TS Přírodověda 2, 3 

 

leden 

 

bezobratlí parazité 

parazité člověka 

konkurence 

TS Biologie – Tajemný svět hmyzu 

DVD - hmyz 

 

 

únor 

 

testy biologické olympiády C, D 

vyhodnocení 

poznávání rostlin, živočichů, hub 

vyhodnocení 

IAT 

TS Přírodověda 3 

 

březen 

Vstupní úkoly BiO – okresní kolo 

práce s mikroskopem 

protokoly – tabulky, fotografie 

MS Word, Excel 2010 

 

duben 

 

 

soutěž Mladý zahradkář 

exkurze zahradnictví 

zelenina, letničky 

práce s encyklopediemi 

internet 

IAT 

TS Botanika II 

 

květen 

 

 

testy 

trvalkym okrasné stromy a keře 

vycházka – park, les, zahrady 

internet 

IAT 

TS Botanika II 
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červen 

 

vycházka 

fotografie 

prezentace 

zhodnocení 

IAT 

      

 

 

 


