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PŘÍRODNÍ VĚDY – PŘÍRODOVĚDA, V/2

č.materiálu

název a druh materiálu

třída

probrat s učivem
Podnebné pásy nebo
kdykoliv během výuky
o zvířatech
Podnebné pásy nebo
kdykoliv během výuky
o zvířatech
Kdykoliv během hodin
i v matematice –
mezipředmětové vztahy
Kdykoliv během výuky
o zvířatech
Život v různých
podnebných pásech
Člověk a vesmír
Člověk a vesmír
Rozmanitost života na
Zemi
Život v různých
podnebných pásech
Život v různých
podnebných pásech
Život v různých
podnebných pásech
Člověk a vesmír
Nerosty a horniny
Nerosty a horniny
Nerosty a horniny

37.

Živočichové - hádanky

5.

38.

Živočichové - hádanky

5.

39.

Matematika v PŘV – slovní úlohy

5.

40.

Přírodovědné znalosti o zvířatech - test

5.

41.

Mírný pás - otázky, úkoly, přiřazování

5.

42.
43.
44.

Planety - doplňování
Planety – zajímavosti: křížovka s tajenkou
Podnebné pásy-doplňování, zakreslování
podnebných pásů
Polární pás-otázky, úkoly, vybarvování
odpovědí
Subtropický pás – otázky, úkoly, doplňování

5.
5.
5.

Tropický pás – třídění rostlin a živočichů,
přiřazování
Soutěž RISKUJ – opakování učiva
Soutěž RISKUJ – opakování učiva
Nerostné suroviny-křížovky s tajenkou
Rozdělení nerostných surovin – vyznačování
, přiřazování, doplňování
Základní podmínky života – osmisměrka,
doplňování textu
Lidské výtvory – čtyřsměrka, třídění, kresba
Nerosty – třídění, doplňování slov do textu lepení
Přírodní zdroje – doplňování, třídění,
kroužkování správných odpovědí
Energetické suroviny – dělení, vyznačování
odpovědí, otázky, odpovědi
Dělení živočichů, všeobecné znalosti –
třídění, přiřazování

5.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

5.
5.

5.
5.
5.
5.

5.
4.

Podmínky života na
Zemi
Člověk v přírodě
Horniny a nerosty

5.

Člověk a energie

5.

Energetické suroviny

4.

Potravní vazby rostlin,
hub a živočichů

5.

Přezimující živočichové, jména rodová a
druhová – přiřazování, vyhledávání
v encyklopediích
Teplokrevní a studenokrevní živočichovékreslení, přiřazování, křížovky
Společenstva polí –kresba, čtyřsměrka s
tajenkou
Hospodářské plodiny - třídění
Nerudní suroviny- otázky, úkoly
Společenstva vod – úkoly, soutěž
Elektrická energie – otázky, úkoly,
přiřazování
Rostliny, jména rodová a druhová –
přírodovědné pexeso

4.

Přezimující
živočichové

4.
4.

Přezimující
živočichové
Společenstva polí

4.
5.
4.
5.

Společenstva polí
Nerudní suroviny
Společenstva vod
Člověk a energie

4.

66.

Živočichové – jména rodová a druhová –
přírodovědné pexeso

4.

67.

Opakování učiva ze 4. ročníku –
přiřazování, doplňování
Opakování – kvíz s tajenkou – všeobecné
znalosti
Třídění živočichů - vybarvování odpovědí
Společenstva lesů - hádanky
Části rostlin, dělení rostlin – přiřazování,
doplňování
Lidské orgány - čtyřsměrka

4.

Zařadit kdykoliv
během výuky o
rostlinách
Zařadit kdykoliv
během výuky o
zvířatech
Závěrečné opakování

4.

Závěrečné opakování

4.
4.
4.

Živočichové na jaře
Společenstva lesů
Význam částí
kvetoucích bylin
Lidské tělo

58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

68.
69.
70.
71.
72.

5.

