Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz.
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1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková Pravopis a skloňování přídavných jmen

procvičování a opakování vyjmenovaných slov po V

2. VY_32_INOVACE_01CJ02 Mgr. Ivan Kožíšek

Hra „KUFR“ – procvičení vyjmenovaných slov

jedná se o obdobu televizní hry Kufr, na projekci se objevují vyjmenovaná slova a
jeden žák popisuje slovo a druhý žák musí slovo poznat

3. VY_32_INOVACE_01CJ03 Mgr. Ivan Kožíšek

Vyjmenovaná slova po M

prezentace vyjmenovaných slov po M a slov příbuzných

4. VY_32_INOVACE_01CJ04 Hana Kočová

Vyjmenovaná slova po L

procvičení pomocí interaktivní tabule, zaměřená na přiřazování, doplňování do
slov a vět, hodné do opakovací části hodiny

5. VY_32_INOVACE_01CJ05 Mgr. Libuše Johanovská

Tvrdé souhlásky

vytvořeno ve Smart Notebook, seznámení s tvrdými souhláskami, procvičování
pravopisu po tvrdých souhláskách

6. VY_32_INOVACE_01CJ06 Mgr. Monika Rittichová

Izolace první a poslední hlásky ve slově

pracovní list, zařazeno je vypisování prvního a posledního písmene, tajenka,
třídění a řazení slov podle významu a podle počátečního písmene, hra se slovy s
využitím prvního a posledního písmene

7. VY_32_INOVACE_01CJ07 Mgr. Ivan Kožíšek

Hra „KUFR“ – procvičení vyjmenovaných slov
po p, s, v, z

jedná se o obdobu televizní hry Kufr, na projekci se objevují vyjmenovaná slova a
jeden žák popisuje slovo a druhý žák musí slovo poznat

8. VY_32_INOVACE_01CJ08 Mgr. Jaroslava Náprstková Pravopis a skloňování přídavných jmen

procvičení učiva o přídavných jménech – skloňování, koncovky, množné číslo,
tvoření vhodných přídavných jmen

9. VY_32_INOVACE_01CJ09 Mgr. Ivan Kožíšek

Václav Havel – život, dílo (orientace v textu)

seznámení s životem a dílem Václava Havla, práce s textem, orientace v textu

10. VY_32_INOVACE_01CJ10 Mgr. Jitka Bičovská

Přídavná jména a zájmena

pracovní list zaměřený na procvičení rozšiřujícího učiva o přídavných jménech a
zájmenech ve 4. ročníku

číslo

šablona

autor

název

anotace

11. VY_32_INOVACE_01CJ11 Mgr. Ivan Kožíšek

Pracovní postup

první soubor je práce na interaktivní tabuli ve smart notebooku, ve druhém žáci
řadí věty ve správném pořadí na lavici, třetí je pracovní list

12. VY_32_INOVACE_01CJ12 Mgr. Jitka Bičovská

DĚ, TĚ, NĚ a slovní druhy

pracovní list zaměřený na procvičení učiva o slabikách DĚ, TĚ, NĚ a slovních
druhů

13. VY_32_INOVACE_01CJ13 Hana Kočová

Slovesa – mluvnické kategorie sloves

pomocí interaktivní tabule procvičit téma slovesa, cvičení jsou zaměřená na
poznání sloves, určení mluvnických kategorií, vysvětlení jejich významu

14. VY_32_INOVACE_01CJ14 Mgr. Libuše Johanovská

Souhrnný přehled pravopisu

přehled pravopisu i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách

15. VY_32_INOVACE_01CJ15 Mgr. Libuše Johanovská

Párové souhlásky

Smart Notebook, seznámení a procvičení pravopisu párových
souhlásek na konci slov

16. VY_32_INOVACE_01CJ16 Hana Kočová

Vyjmenovaná slova

pracovní list zaměřený na zopakování všech vyjmenovaných slov

17. VY_32_INOVACE_01CJ17 Mgr. Ivan Kožíšek

Shoda – procvičování učiva, hra Bingo

prezentace – shrnutí učiva o shodě, procvičování formou hry Bingo

18. VY_32_INOVACE_01CJ18 Mgr. Libuše Johanovská

Čtení s porozuměním – orientace v textu

pracovní list – čtení s porozuměním, vyhledávání informací v textu

19. VY_32_INOVACE_01CJ19 Mgr. Jitka Bičovská

Párové souhlásky – užití ve větách

pracovní list zaměřený na procvičení párových souhlásek a užití slov ve větách

20. VY_32_INOVACE_01CJ20 Hana Kočová

Větné celky

pomocí interaktivní tabule zopakovat a procvičit větné celky, určit rozdíl mezi
větou jednoduchou a souvětím, hledání základních skladebních dvojic, tvoření
souvětí podle větných vzorců

21. VY_32_INOVACE_01CJ21 Hana Kočová

Hry se slovy, slabikami, hláskami

jednoduchá cvičení na hraní si se slovy, slabikami a hláskami, interaktivní
tabule je pouze prostředek, vhodná je skupinová práce

22. VY_32_INOVACE_01CJ22 Hana Kočová

Slovní druhy

pomocí interaktivní tabule zopakovat a procvičit téma slovní druhy, rozdělení
slovních druhů, mluvnické kategorie, slovní druhy ve větách

23. VY_32_INOVACE_01M19 Mgr. Irena Purmová

Pololetní písemná práce pro 5.ročník

pracovní list k opakování znalostí v oboru přirozených čísel, písemné sčítání,
odečítání, násobení a dělení, dále práce s čísly v řádech do 1 000 000 –
porovnávání a zaokrouhlování čísel, zadání je vypracováno ve 2 verzích –
skupiny A a B

24. VY_32_INOVACE_01M20 Mgr. Jitka Bičovská

Číselný obor do 1 000 000

pracovní list zaměřený na procvičení zaokrouhlování čísel na desetitisíce a
statisíce a na procvičení násobení čísly 10, 100 a 1 000 a dělení čísly 10 a 100

25. VY_32_INOVACE_01M01 Mgr. Libuše Johanovská

Počítáme do 100

vytvořeno ve Smart Notebook, numerace do 100, rozlišení jednotek a desítek,
orientace na číselné ose

26. VY_32_INOVACE_01M02 Mgr. Libuše Johanovská

Opakovací test učiva 1.pololetí 2.ročníku

pracovní list k procvičení a opakování znalostí z matematiky za 1.pololetí 2.
ročníku, obsahuje sčítání a odčítání jednociferných čísel do 20, sčítání a
odčítání desítek do 100, rozklady čísel a řešení slovních úloh

27. VY_32_INOVACE_01M03 Mgr. Jitka Bičovská

Počítání do 100 – zaokrouhlování, sčítání a
odčítání

Materiál obsahuje pracovní list zaměřený na procvičení zaokrouhlování čísel do
100 na desítky, sčítání a odčítání násobků deseti do 100 a řešení slovních úloh.

28. VY_32_INOVACE_01M04 Mgr. Jitka Bičovská

Násobení číslem 2

Pracovní list zaměřený na procvičení násobení číslem 2, počítání se závorkami
a řešení slovních úloh.
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29. VY_32_INOVACE_01M05 Mgr. Libuše Johanovská

Násobilka dvou

Digitální materiál vytvořený ve Smart Notebook. Vyvození násobků dvou na
základě sčítání. Určování násobků dvou. Násobilka dvou – procvičování.

30. VY_32_INOVACE_01M06 Mgr. Jitka Bičovská

Násobení číslem 3

Materiál obsahuje pracovní list zaměřený na procvičení násobení číslem 3,
počítání se závorkami a řešení slovních úloh.

31. VY_32_INOVACE_01M07 Mgr. Monika Rittichová

Sčítání a odčítání bez přechodu přes 10

Materiál obsahuje pracovní list k procvičení sčítání a odčítání v oboru do 20 bez
přechodu přes 10. Zařazeno je sčítání a odčítání, samostatné vymýšlení
příkladu, řazení čísel podle velikosti, rozklad čísel.

32. VY_32_INOVACE_01M08 Mgr. Monika Rittichová

Vztahy o několik více, o několik méně

Pracovní list k procvičení vztahů o několik více, o několik méně. Zařazeno je
porovnávání čísel, samostatné řešení příkladu, řešení slovních úloh, vypočítání
a doplnění tabulky.

33. VY_32_INOVACE_01M09 Mgr. Libuše Johanovská

Násobilka pěti

Digitální materiál vytvořený ve Smart Notebook. Násobilka 5. Vyhledávání
násobků 5. Spoje na násobení.,příprava na dělení 5.

34. VY_32_INOVACE_01M10 Mgr. Libuše Johanovská

Procvičování násobilky sedmi a osmi

Digitální materiál vytvořený ve Smart Notebook. Procvičování spojů násobilky
7 a 8.

35. VY_32_INOVACE_01M11 Mgr. Libuše Johanovská

Paměťové sčítání a odčítání dvojciferných čísel
v oboru do 100

Digitální materiál vytvořený ve Smart Notebook.
Procvičování spojů sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

36. VY_32_INOVACE_01M12 Mgr. Irena Purmová

Čtvrtletní písemná práce pro 5. Ročník – skupina
A

Pracovní list: 1. písemné sčítání a odečítání, 2. počítání se základními
matematickými pojmy, (součet, rozdíl, podíl a součin), 3. písemné násobení 2 a
3 ciferným činitelem, 4. písemné dělení a zkouška, 5. slovní úloha, 6. příklady
se závorkami a pořadí výpočtů, 7. římská čísla a historická fakta

37. VY_32_INOVACE_01M13 Mgr. Irena Purmová

Čtvrtletní písemná práce pro 5. Ročník – skupina
B

Pracovní list: 1. písemné sčítání a odečítání, 2. počítání se základními
matematickými pojmy, (součet, rozdíl, podíl a součin), 3. písemné násobení 2 a
3 ciferným činitelem, 4. písemné dělení a zkouška, 5. slovní úloha, 6. příklady
se závorkami a pořadí výpočtů, 7. římská čísla a historická fakta

38. VY_32_INOVACE_01M14 Mgr. Libuše Johanovská

Převody jednotek

Digitální materiál – procvičení převodů jednotek.

39. VY_32_INOVACE_01M15 Mgr. Jitka Bičovská

Číselný obor nad 10 000

Pracovní list zaměřený na procvičení, rozkladu a porovnávání čísel v oboru nad
10 000 a na procvičení sčítání, odčítání, násobení, dělení v oboru do 10 000.

40. VY_32_INOVACE_01M16 Mgr. Monika Rittichová

Desítky v oboru do 100

Pracovní list k procvičení celých desítek v oboru do sta. Zařazeno je sčítání,
porovnávání desítek, doplnění číselné řady, znázornění desítek.

41. VY_32_INOVACE_01M17 Mgr. Monika Rittichová

Dvojciferná čísla v oboru do 100

Pracovní list k procvičení psaní a poznávání dvojciferných čísel v oboru do sta.
Zařazeno je rozdělení čísla na desítky a jednotky, porovnávání čísel, doplnění
číselné řady, zvětšení a zmenšení čísla.

42. VY_32_INOVACE_01M18 Mgr. Libuše Johanovská

Numerace v oboru do 1 000

Digitální materiál vytvořený ve Smart Notebook. Numerace do 1000,
porovnávání čísel, převody jednotek, sčítání do 1000.

43. VY_32_INOVACE_01M19 Mgr. Irena Purmová

Pololetní písemná práce pro 5.ročník

Pracovní list k procvičení a opakování znalostí v oboru přirozených čísel.
Obsahuje úkony a postupy, které by měl žák v pololetí 5. ročníku ovládat:
Písemné sčítání, odečítání, násobení /i vícecifernýmn činitelem/ a dělení
/jednociferným dělitelem/. Dále práce s čísly v řádech do 1 000 000 –
porovnávání a zaokrouhlování čísel. Zadání je vypracováno ve 2 verzích –
skupiny A a B.
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Číselný obor do 1 000 000

Pracovní list zaměřený na procvičení zaokrouhlování čísel na desetitisíce a
statisíce a na procvičení násobení čísly 10, 100 a 1 000 a dělení čísly 10 a 100.

45. VY_32_INOVACE_03ČSV01 Mgr. Ivan Kožíšek

České Středohoří

Prezentece o vzniku a horninách v Českém středohoří. Obsahuje animaci sopky,
fotografie vybraných kopců a hornin.

46. VY_32_INOVACE_03ČSV02 Mgr. Irena Purmová

Exkurze do planetária a botanické zahrady

Pracovní list k získání informací a znalostí o vesmíru a botanických zahradách.
Obsahuje 4 úkoly z tematiky vesmír a 5 úkolů z botaniky. Součástí PL je i
nákres vzácného druhu afrického jehličnanu AFROCARPUS GRACIOLOR.

44. VY_32_INOVACE_01M20

Mgr. Jitka Bičovská

47. VY_32_INOVACE_03ČSV03 Mgr. Jaroslava Náprstková Třídění živočichů

Materiál obsahuje pracovní list k využití třídění živočichů ve výuce. Zařazeno
je třídění živočichů, kvíz s tajenkou, popis vybraného živočicha ze skupiny
BEZOBRATLÍ, zařazování živočichů do skupin, vyhledávání chybných
informací.

48. VY_32_INOVACE_03ČSV04 Mgr. Jaroslava Náprstková Putování po České republice

Pracovní list k procvičení a opakování znalostí o ČR. Obsahuje přiřazování,
hádanky měst v Severních Čechách, vyhledávání správných informací,
vyjmenování několika pamětihodností, přírodních zajímavostí a významných
osobností Ústeckého kraje.

49. VY_32_INOVACE_03ČSV05 Mgr. Jaroslava Náprstková Třídění rostlin

Pracovní list k procvičení látky o třídění rostlin ve výuce.

50. VY_32_INOVACE_03ČSV06 Hana Kočová

Pracovní list zaměřený na orientaci v mapě, zakreslování do mapy, znalost
světových stran a znalost krajiny.

Mapa České republiky

51. VY_32_INOVACE_03ČSV07 Mgr. Jaroslava Náprstková Sousední státy České republiky

Pracovní list procvičuje zábavnou formou učivo o sousedních státech ČR.
Obsahuje kvíz s tajenkou, přesmyčky, třídění a vyhledávání správných
informací.

52. VY_32_INOVACE_03ČSV08 Mgr. Irena Purmová

Digitální učební materiál v programu SMART Notebook se zaměřením na
historické a kulturní památky Litoměřicka paměťová část vyhledávací část kvíz
s otázkami přiřazování názvů měst k jejich popisu křížovka

Litoměřicko – památky, zajímavosti,
významné osobnosti

53. VY_32_INOVACE_03ČSV09 Mgr. Jaroslava Náprstková Rozmanitost života na Zemi

Pracovní list k procvičení daného tématu. Žák v pracovním listu zařazuje
živočichy do zadané skupiny, vyluští kvíz a tajenku, popíše vybraného
živočicha mírného podnebného pásu.

54. VY_32_INOVACE_03ČSV10 Mgr. Jaroslava Náprstková Botanické a zoologické zahrady

Pracovní list následuje po exkurzi do botanické zahrady v Teplicích a po besedě
o významu ZOO a botanických zahrad. Je zaměřen na ohrožené druhy rostlin a
živočichů.

55. VY_32_INOVACE_03ČSV11 Mgr. Jaroslava Náprstková Evropa – povrch, vodstvo

Pracovní list zábavnou formou procvičí učiva o Evropě – přesmyčky, kvíz,
tajenka. Vychází z práce s mapou.

56. VY_32_INOVACE_03ČSV12 Mgr. Jaroslava Náprstková Vesmír

Pracovní list zábavnou formou opakuje učivo o vesmíru. Obsahuje třídění
správných a chybných odpovědí dosazení do tajenky, luštění zašifrovaných
planet – přesmyčky, doplnění správných údajů do doplňovacího cvičení týkající
se výzkumu ve vesmíru.

57. VY_32_INOVACE_03ČSV13 Mgr. Jaroslava Náprstková Země – Měsíc - souhvězdí

Pracovní list na téma Země, souhvězdí. Nejprve žák luští křížovku, potom
formou vyhledávání správných odpovědí opakuje učivo. V závěru vede žáka k
samostatnému zamyšlení nad ohrožením planety Země.

58. VY_32_INOVACE_03ČSV14 Hana Kočová

Pracovní list zaměřený na opakování učiva na téma neživá příroda.

Neživá příroda

číslo
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autor

název

anotace

59. VY_32_INOVACE_03ČSV15 Mgr. Jaroslava Náprstková Evropa – státy, hlavní města, kulturní památky

Pracovní list zaměřený na práci s mapou a ověření znalostí o státech Evropy.

60. VY_32_INOVACE_03ČSV16 Mgr. Jaroslava Náprstková Evropa – všeobecný přehled - pro zvídavé

Pracovní list opakuje získané znalosti z učiva vlastivědy 5. ročníku.

61. VY_32_INOVACE_03ČSV17 Mgr. Jaroslava Náprstková Nejstarší dějiny naší vlasti

Pracovní list obsahuje úkol, kdy žák na základě informací z minulých hodin
zapíše jména k dané charakteristice osobnosti. Dále dokáže utvořit dvojice
patřící k sobě a prokáže tak znalost práce s časovou přímkou. Dále dokáže
doplnit vynechaná místa v naučném textu z historie. Žák zvládne spojit
památná místa s historickými osobnostmi.

62. VY_32_INOVACE_03ČSV18 Mgr. Jaroslava Náprstková Člověk – trávicí soustava, dýchací soustava

Pracovní list opakuje a procvičuje učivu o člověku. Věnuje se také první
pomoci a zdravé výživě.

63. VY_32_INOVACE_03ČSV19 Mgr. Monika Rittichová

Pracovní list k procvičení měsíců v roce, dnů v týdnu, ročních období.
Zařazeno je doplnění měsíců v roce, vyjmenování dnů v týdnu, řazení ročních
období, řazení částí dne.

Rok – měsíc –týden – den

64. VY_32_INOVACE_03ČSV20 Mgr. Jaroslava Náprstková Člověk – svaly, nervová soustava, smysly

Pracovní list zábavnou formou procvičuje učivo o člověku. Obsahuje tajenku,
kvíz, rozhodování ano – ne.

65. VY_32_INOVACE_03ČSV14 Hana Kočová

Pracovní list zaměřený na opakování učiva na téma neživá příroda –
doplňování, přiřazování, kreslení.

Neživá příroda

66. VY_32_INOVACE_03ČSV20 Mgr. Jaroslava Náprstková Člověk – svaly, nervová soustava, smysly

Pracovní list zábavnou formou procvičuje učivo o člověku. Obsahuje tajenku,
kvíz, rozhodování ano – ne.

67. VY_32_INOVACE_03ČSV19 Mgr. Monika Rittichová

Rok – měsíc –týden – den

Pracovní list k procvičení měsíců v roce, dnů v týdnu, ročních období.
Zařazeno je doplnění měsíců v roce, vyjmenování dnů v týdnu, řazení ročních
období, řazení částí dne.

68. VY_32_INOVACE_01AJ

Mgr. Irena Purmová

FARM ANIMALS

Digitální učební materiál v programu SMART Notebook 10.0 se zaměřením na
domácí zvířata. (rozmluvení, poslech, přiřazování názvů zvířat k jejich
obrázkům, křížovka, tvorba jednoduché věty + odpověď na otázku)

69. VY_32_INOVACE_02AJ

Mgr. Irena Purmová

NUMBERS

Digitální učební materiál v programu SMART Notebook 10.0 se zaměřením na
čísla od 1 do 12 (rozmluvení, poslech, přiřazování názvů čísel k jejich slovní
verzi, tvorba jednoduché věty + odpověď na otázku „What number is it ? It is
number one.“

70. VY_32_INOVACE_03AJ

Mgr. Irena Purmová

COLOURS

Digitální učební materiál v programu SMART Notebook 10.0 se zaměřením na
základní barvy (rozmluvení, poslech, přiřazování názvů barev k jejich
obrázkům, tvorba jednoduché věty + odpověď na otázku What colour is it ?)

71. VY_32_INOVACE_04AJ

Mgr. Irena Purmová

ENGLISH REVISION

Digitální učební materiál v programu SMART Notebook 10.0 se zaměřením na
opakování (prepositions, farm animals and animals at ZOO, month in a year,
days in a week, ordinal numerus, clothes, verbs – to be, can, do, have got, verbs
(slovesa významová) – listen, read, write, food and drink, aj.)

72. VY_32_INOVACE_05AJ

Mgr. Monika Rittichová

ČÍSLOVKY, ZÁJMENA

Materiál obsahuje pracovní list k procvičení a upevnění číslovek do deseti a
osobních zájmen. Zařazeno je přiřazování čísla k číslovce, doplnění chybějících
číslovek, samostatné sestavení krátké věty, překlad vět, užití zájmen ve větách,
doplnění chybějícího písmene do slova.

číslo

šablona

autor

název

anotace

73. VY_32_INOVACE_06AJ

Mgr. Monika Rittichová

ČÍSLOVKY DO 100

Materiál obsahuje pracovní list k procvičení a upevnění číslovek do sta.
Zařazeno je přiřazování čísla k číslovce, zápis číslovek, překlad vět, vyhledání
a vybarvení správné číslovky, vypočítání příkladu a přiřazení výsledku k
číslovce.

74. VY_32_INOVACE_07AJ

Mgr. Monika Rittichová

DNY V TÝDNU

Materiál obsahuje pracovní list k procvičení a upevnění názvů dnů v týdnu.
Zařazeno je přiřazování anglického názvu k českému, zápis dnů v týdnu,
překlad, luštění přesmyček a čtyřsměrky.

75. VY_32_INOVACE_08AJ

Mgr. Irena Purmová

The english test

Materiál obsahuje pracovní list k zopakování učiva 3. – 5.třídy.

76. VY_32_INOVACE_09AJ

Mgr. Lucie Chadimová

CHRISTMAS

Digitální učební materiál v programu SMART Notebook 10.0 se zaměřením na
vánoční tématiku (cvičení na poslech, mluvení, psaní i čtení a rozvoj slovní
zásoby).

77. VY_32_INOVACE_10AJ

Mgr. Lucie Chadimová

TOYS

Digitální učební materiál v programu SMART Notebook 10.0 se zaměřením na
procvičování množného čísla na téma Toys - hračky (cvičení na poslech,
mluvení, psaní i čtení a rozvoj slovní zásoby).

78. VY_32_INOVACE_11AJ

Mgr. Monika Rittichová

Počasí

Materiál obsahuje pracovní list k procvičení a upevnění slovní zásoby k tématu
počasí. Zařazeno je pojmenování ročních období, nakreslení obrázku, odpovědi
na otázky, doplnění slov do vět, samostatné utvoření a zapsání věty.

79. VY_32_INOVACE_12AJ

Mgr. Lucie Chadimová

BODY PARTS

Digitální učební materiál v programu Adobe acrobat reader se zaměřením na
popis částí těla (cvičení na poslech, mluvení, psaní i čtení a rozvoj slovní
zásoby)

80. VY_32_INOVACE_13AJ

Mgr. Lucie Chadimová

Numbers 1 - 100

Digitální učební materiál v programu SMART Notebook 10.0 se zaměřením na
procvičování čísel od 1 do 100 (cvičení na poslech, mluvení, psaní i čtení a
rozvoj slovní zásoby).

81. VY_32_INOVACE_14AJ

Mgr. Lucie Chadimová

Fruit and Vegetables

Digitální učební materiál v programu SMART Notebook 10.0 se zaměřením na
procvičování slovesa „like“ a slovní zásoby na téma Fruit and Vegetables
(cvičení na poslech, mluvení, psaní i čtení a rozvoj slovní zásoby).

82. VY_32_INOVACE_15AJ

Mgr. Lucie Chadimová

Present simple

Digitální učební materiál v programu SMART Notebook 10.0 se zaměřením na
procvičování vět v přítomném čase prostém (cvičení na poslech, mluvení, psaní
i čtení a rozvoj slovní zásoby).

83. VY_32_INOVACE_16AJ

Mgr. Lucie Chadimová

Present continuous

Digitální učební materiál v programu SMART Notebook 10.0 se zaměřením na
procvičování vět v přítomném čase průběhovém, tvoření otázek a záporu,
odlišení od přítomného č. prostého.

84. VY_32_INOVACE_17AJ

Mgr. Lucie Chadimová

My school

Digitální učební materiál v programu SMART Notebook 10.0 se zaměřením na
procvičování slovní zásoby na téma „My school“.

85. VY_32_INOVACE_18AJ

Mgr. Monika Rittichová

Minulý čas slovesa „to have“

Pracovní list k procvičení tvarů minulého času slovesa to have, zařazeno je
tvoření krátké věty, odpovědi na otázky, překlad vět.

86. VY_32_INOVACE_19AJ

Mgr. Monika Rittichová

Minulý čas nepravidelných sloves

Pracovní list k procvičení tvarů minulého času nepravidelných sloves, zařazeno
je přiřazování a vyhledávání slov ,tvoření otázek, překlad slov a vět.
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87. VY_32_INOVACE_20AJ

Mgr. Irena Purmová

Opravné zkoušky - angličtina pro 5.ročník

Podklady k opravným zkouškám: pozdravy, informace o sobě, požádání o
pomoc, časové údaje, orientace ve městě, popis, stupňování přídavných jmen,
budoucí čas, minulý čas prostý, min. čas u nepravidelných sloves, slovosled
anglické věty.

88. VY_32_INOVACE_01M

Mgr. Irena Purmová

Převody jednotek hmotnosti

Určení základních jednotek hmotnosti, charakteristika jednotlivých jednotek –
dílčí jednotky. Stanovení správných tvrzení, příklady z praxe, porovnávání
jednotek hmotnosti a správné převody.

89. VY_32_INOVACE_02M

Mgr. Irena Purmová

DUM PL Síť krychle

Práce s krychlí, charakteristika krychle, práce ve čtvercové síti, sestavení sítě
krychle.

90. VY_32_INOVACE_03M

Mgr. Irena Purmová

DUM PL Římské číslice

Význam římských číslic, historické užití, číselná hodnota jednotlivých znaků,
číselné řady.

91. VY_32_INOVACE_04M

Mgr. Lenka Matoušovská

PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ

Pracovní list – příklady na násobení, dělení, dělení se zbytkem, písemné
násobení a dělení

92. VY_32_INOVACE_05M

Mgr. Lenka Matoušovská

POČÍTÁNÍ SE ZVÍŘÁTKY

Prezentace v PowerPoint – jednoduché příklady s obrázky – počítání do 10

93. VY_32_INOVACE_06M

Mgr. Irena Purmová

Průměrná rychlost

Určení průměrné rychlosti v závislosti na ujeté vzdálenosti, vzorová úloha,
pokračující, obdobná úloha, sada kartiček pro kombinaci různých rychlostí a
stanovení té průměrné.

94. VY_32_INOVACE_07M

Mgr. Libuše Johanovská

PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ
TROJCIFERNÝCH ČÍSEL

PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ TROJCIFERNÝCH ČÍSEL

95. VY_32_INOVACE_08M

Mgr. Libuše Johanovská

SESTAVOVÁNÍ TABULEK A ČTENÍ
JEDNODUCHÝCH DIAGRAMŮ

SESTAVOVÁNÍ TABULEK A ČTENÍ JEDNODUCHÝCH DIAGRAMŮ

96. VY_32_INOVACE_09M

Mgr. Libuše Johanovská

OPAKOVÁNÍ DĚLENÍ SE ZBYTKEM

OPAKOVÁNÍ DĚLENÍ SE ZBYTKEM

97. VY_32_INOVACE_10M

Mgr. Jitka Bičovská

Zlomky

Zlomky – slovní úlohy, zápis zlomků podle slovního zadání i podle obrázků

98. VY_32_INOVACE_11M

Mgr. Libuše Johanovská

PROCVIČOVÁNÍ DĚLENÍ SE ZBYTKEM

PROCVIČOVÁNÍ DĚLENÍ SE ZBYTKEM

99. VY_32_INOVACE_12M

Mgr. Jitka Bičovská

Jednotky času a jednotky hmotnosti

Jednotky času a jednotky hmotnosti – slovní úlohy, převody jednotek

100. VY_32_INOVACE_13M

Mgr. Libuše Johanovská

NÁSOBENÍ NÁSOBKŮ DESETI

NÁSOBENÍ NÁSOBKŮ DESETI

101. VY_32_INOVACE_14M

Mgr. Jitka Bičovská

Písemné násobení a dělení

Písemné násobení a dělení – slovní úlohy

102. VY_32_INOVACE_15M

Mgr. Jitka Bičovská

Obvody trojúhelníku, čtverce, obdélníku

Obvody trojúhelníku, čtverce, obdélníku – slovní úlohy, geometrické úlohy a
výpočty

103. VY_32_INOVACE_16M

Mgr. Monika Rittichová

Sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem
přes desítku

Pracovní list k procvičení sčítání, odčítání, porovnávání čísel, slovní úlohy.

104. VY_32_INOVACE_17M

Mgr. Monika Rittichová

Příprava na násobení

Pracovní list k procvičení násobení čísel, opakovaného sčítání, psaní příkladů s
násobením.
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ČÍSEL

NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝCH ČÍSEL JEDNOCIFERNÝM ČINITELEM

105. VY_32_INOVACE_18M

Mgr. Libuše Johanovská

NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝCH
JEDNOCIFERNÝM ČINITELEM

106. VY_32_INOVACE_019M

Mgr. Jitka Bičovská

Jednotky objemu a jednotky délky

Jednotky objemu a jednotky délky – slovní úlohy, převody jednotek

107. VY_32_INOVACE_20M

Mgr. Monika Rittichová

Násobení dvěma

Pracovní list k procvičení násobků dvou a násobení dvěma.

108. VY_32_INOVACE_01CSV

Mgr. Irena Purmová

A - Z kvíz

Formou hry jsou procvičovány znalosti o České republice.

109. VY_32_INOVACE_02CSV

Mgr. Jitka Bičovská

Hospodářská zvířata a jarní byliny

Pracovní list zaměřený na procvičení učiva o hospodářských zvířatech a jarních
bylinách.

110. VY_32_INOVACE_03CSV

Mgr. Jaroslava Náprstková Marie Terezie a Josef II.

Pracovní list obsahuje cvičení na dokončení vět, následuje doplnění souvislého
textu na základě znalostí o Marii Terezii a Josefu II. Žák také vyřeší historický
kvíz s tajenkou a na závěr doplní událost k daným letopočtům.

111. VY_32_INOVACE_04CSV

Mgr. Jaroslava Náprstková Národní obrození

Pracovní list obsahuje doplňovací cvičení, dále cvičení na určení autora daného
díla z doby NO, doplnění textu na základě znalostí o NO, historický kvíz s
tajenkou.

112. VY_32_INOVACE_05CSV

Mgr. Monika Rittichová

Domácí zvířata a jejich mláďata

Materiál obsahuje pracovní list k procvičení správného pojmenování domácích
zvířat a jejich mláďat. Zařazeno je doplnění tabulky, přiřazování, zakreslení
mláďat.

113. VY_32_INOVACE_06CSV

Mgr. Jitka Bičovská

U VODY A VE VODĚ

Materiál obsahuje pracovní list zaměřený na procvičení učiva o životě u vody a
ve vodě.

114. VY_32_INOVACE_07CSV

Mgr. Ivan Kožíšek

Dělení přírody, základní životní podmínky

Prezentace a pracovní list – motivace, opakování, prezentace a práce na
interaktivní tabuli. Samostatná práce – pracovní list.

115. VY_32_INOVACE_08CSV

Mgr. Jitka Bičovská

HOUBY

Materiál obsahuje pracovní list zaměřený na procvičení učiva o houbách.

116. VY_32_INOVACE_09CSV

Mgr. Irena Purmová

Sousední státy ČR

Procvičování na mapě střední Evropy, seznámení s vlajkami států, hlavními
městy, jazykem obyvatel.

117. VY_32_INOVACE_10CSV

Mgr. Jitka Bičovská

Lesní živočichové

Materiál obsahuje pracovní list určený pro práci ve skupinách, k práci s
odborným textem.

118. VY_32_INOVACE_11CSV

Mgr. Irena Purmová

Sousední státy České republiky – pracovní list

Práce se slepou mapou ČR a okolních států, doplnění chybějících výrazů v
textu, hlavní města, jazyk.

119. VY_32_INOVACE_12CSV

Mgr. Irena Purmová

Pohoří Evropy

Seznámení s evropskými pohořími a jejich nejvyššími vrcholy.

120. VY_32_INOVACE_13CSV

Mgr. Irena Purmová

Vodstvo Evropy

Seznámení s evropskými oceány, moři, jezery a řekami. Práce s mapou Evropy
– vodstvo.

121. VY_32_INOVACE_14CSV

Mgr. Irena Purmová

Slovensko

Základní údaje o Slovensku: vznik, hlavní město, další města, jazyk, povrch a
vodstvo.

122. VY_32_INOVACE_15CSV

Mgr. Ivan Kožíšek

KOSTRA

DUM obsahuje: didaktickou hru s využitím interaktivní tabule, pracovní list,
prezentaci, list – zápisky.
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123. VY_32_INOVACE_16CSV

Mgr. Ivan Kožíšek

DÝCHACÍ SOUSTAVA

DUM obsahuje: didaktickou hru s využitím interaktivní tabule, pracovní list,
prezentaci, list – zápisky.

124. VY_32_INOVACE_17CSV

Mgr. Ivan Kožíšek

OBĚHOVÁ SOUSTAVA

DUM obsahuje: didaktickou hru s využitím interaktivní tabule, pracovní list,
prezentaci, list – zápisky.

125. VY_32_INOVACE_18CSV

Mgr. Ivan Kožíšek

TRÁVICÍ SOUSTAVA

DUM obsahuje: didaktickou hru s využitím interaktivní tabule, pracovní list,
prezentaci, list – zápisky.

126. VY_32_INOVACE_19CSV

Mgr. Ivan Kožíšek

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

DUM obsahuje: didaktickou hru s využitím interaktivní tabule, pracovní list,
prezentaci, list – zápisky.

127. VY_32_INOVACE_20CSV

Mgr. Ivan Kožíšek

KOŽNÍ SOUSTAVA

DUM obsahuje: didaktickou hru s využitím interaktivní tabule, pracovní list,
prezentaci, list – zápisky.

128. VY_32_INOVACE_21CSV

Mgr. Ivan Kožíšek

NERVOVÁ a SMYSLOVÁ SOUSTAVA

DUM obsahuje: didaktickou hru s využitím interaktivní tabule, pracovní list,
prezentaci, list – zápisky.

129. VY_32_INOVACE_22CSV

Mgr. Ivan Kožíšek

ROZMNOŽOVÁNÍ ČLOVĚKA

DUM obsahuje: didaktickou hru s využitím interaktivní tabule, pracovní list,
prezentaci, list – zápisky.

130. VY_32_INOVACE_23CSV

Mgr. Irena Purmová

Osvícenství Marie Terezie a Josefa II.

Nové myšlení v duchu osvícentví, reformy Marie Terezie a Josefa II. –
procvičení učiva formou pracovního listu.

