
VÝSTUPY STANOVENÉ RVP -  5. ROČNÍK 

ČESKÝ JAZYK -  mluvnice 

 Osvojit stavbu slova, kořen, předponu, příponu, odvozování slov, slovotvorný základ 

 Rozpoznat předložky, předpony, přípony – pravopis 

 Určit rod, číslo, pád, vzor podstatných jmen, osvojit skloňování 

 Vyjmenovat druhy přídavných jmen, skloňovat přídavná jména 

 Určit u sloves slovesný způsob, čas 

 Vyjmenovat druhy zájmen, skloňovat zájmena osobní a přivlastňovací  

 Číslovky - pojmenovat druhy, skloňovat 

 Příslovce – pojmenovat druhy, osvojit tvoření příslovcí 

 Určit základní větné členy – podmět, přísudek, druhy podmětů a přísudků 

 Osvojit shodu podmětu s přísudkem 

 Určit větu jednoduchou a souvětí 

 Rozlišit přímou a nepřímou řeč 

ČESKÝ JAZYK  -  sloh 

 Osnova - uspořádat  informace v textu, vyprávění 

 Upevňovat znalosti mluveného a písemného projevu, dopis, vzkaz 

 Získávat schopnost vhodně formulovat myšlenky, rozhovor, reklama 

 Využit ČJ jako nástroj k zpracování informací, prezentaci postojů a názorů, popis, 

pracovní postup, pozvánka 

 Přiměřeně vyjádřit pocity a faktické zkušenosti ústní a písemnou formou, dopis, 

zpráva, oznámení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA: 

Numerace do 1 000 000 

 Číst a orientovat se v numeraci do milionu, zápis čísel, porovnávání 

 Řešit základní matematické operace, sčítání, odčítání, násobení, dělení zpaměti 

 Orientovat se na číselné ose 

 Provádět písemné početní operace v oboru přirozených čísel, sčítání, odčítání, dělení 

mimo obor násobilky, dělení jednociferným dělitelem 

 Řešit a zapisovat slovní úlohy 

 Zaokrouhlování do milionu 

 Zapisovat a číst římské číslice 

 Převody jednotek hmotnosti, délky, objemu, času 

 Používat matematické algoritmy 

 Písemné dělení dvojciferným číslem 

 Písemné násobení trojciferným číslem 

 Číst a zapisovat zlomky 

 Číst a zapisovat desetinná čísla 

 Čísla větší než milion, číselná řada, porovnávání, sčítání, odčítání 

Geometrie 

 Orientovat se v rovině, bod, přímka, úsečka, rovina 

 Sestrojit rovnoběžky, různoběžky, kolmice 

 Konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kružnice 

 Vypočítat obvod trojúhelníku 

 Vypočítat obvod a obsah čtverce, obdélníku 

 Osově souměrné útvary 

 Rozvoj abstraktního myšlení, povrch a síť krychle, kvádru 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

 filmy, knihy, nakupování, názvy obchodů, měsíce v roce, řadové číslovky (datum), 

narozeniny, zvířata na farmě, v zoo, vyjádření minulosti, sporty, hudební nástroje, 

aktivity o prázdninách, základní přehled o anglicky mluvících zemích 

 přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas (was/were, had, played, went, saw, 

bought) otázka a zápor v minulém čase (did – didn‘t), vyjádření budoucnosti pomocí 

vazby „going to“ 

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA: 

 Vysvětlit propojenost prvků živé a neživé přírody, podmínky života na Zemi 

 Pojmenovat součásti neživé přírody 

 Zjistit a rozdělit nerostné suroviny podle způsobu využití 

 Vysvětlit složení půdy, způsob vzniku půdy, význam půdy 

 Vyjmenovat části Sluneční soustavy, vysvětlit důsledky pohybu Země a Slunce pro 

život na Zemi, střídání ročních období, dne a noci, fáze Měsíce 

 Vyjmenovat podnebné pásy, popsat charakteristické podnebí, vysvětlit různé 

podmínky pro život na Zemi 

 Vyjmenovat společenstva živých organizmů v ČR, popsat prostředí, ve kterém žijí 

 Pojmenovat a rozdělit živé organizmy do skupin podle společných znaků 

 Pojmenovat hlavní části lidského těla a vysvětlit jejich hlavní funkce, kostra, svalová, 

dýchací, oběhová, trávící, smyslová, nervová, vylučovací, kožní, rozmnožovací 

soustava 

 Znát jednotlivé etapy lidského života a vývoje dítěte, péče o zdraví 

 Znát pojem rodina, pojmenovat vztahy a komunikaci ve společnosti a rodině 

 Zvládat základní způsoby chování a soužití mezi lidmi 

 Zachovat se vhodně v modelových situacích osobního, cizího i hromadného ohrožení 

 Dokázat ošetřit drobná poranění a přivolat lékařskou pomoc 

 

 

 

 

 



VLASTIVĚDA: 

 

 Orientovat se v základech zeměpisu světa (světadíl, oceány, evropské státy) 

 Vyhledat na mapě střední Evropy sousední státy ČR a jejich hlavní města, určit podle 

světových stran jejich geografickou polohu vůči ČR 

 Vyjmenovat sousední státy ČR, získávat informace (povrch, vodstvo, podnebí, 

obyvatelstvo, průmysl) 

 Pojmenovat orgány státní moci (řízení státu, správa obcí) 

 Vyjmenovat státní symboly, objasnit jejich účel a způsoby používání 

 Popsat některá významná místa a města a zajímavosti v regionu (získávat a předávat 

informace) 

 Charakterizovat rozdělení rolí v rodině a pojmenovat základní povinnosti členů rodiny 

 Různými způsoby vyjádřit základní mezilidské vztahy ve společnosti 

 Uplatňovat základní pravidla slušného chování, principy demokracie 

 Rozlišit protiprávní jednání a upozornit na ně 

 

Lidé a čas 

 Orientovat se na časové přímce. 

 Rozpoznat základní druhy historických pramenů (hmotné, písemné, ústní)  

 Chápat význam ochrany kulturního a historického dědictví. 

 Získat informace o některých českých osobnostech a jejich činnostech, kterými 
obohatily naši kulturu. 

 Pojmenovat rozdíly ve způsobu bydlení a života rodiny, společnosti dnes a dříve 

 Znát některé báje a pověsti vztahující se k historii naší země. 

 Zdůvodnit základní význam chráněných částí přírody, kulturních památek 

 Znát některé české osobnosti a jejich činnosti, kterými obohatily naši nebo evropskou 
kulturu 

 Objasnit některé regionální lidové tradice, zvyky, lidovou tvorbu, osobnosti, kulturní 
památky 
 

 

 

 

 

 


