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1 Identifikační údaje
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NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková
organizace
ADRESA ŠKOLY: 338 01 Holoubkov 14
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Iveta Vodičková
KONTAKT: e-mail: zs.holoubkov@seznam.cz, web: www.skolaholoubkov.cz
IČ: 70982732
RED-IZO: 650032756

1.3 Zřizovatel
NÁZEV ZŘIZOVATELE: Obec Holoubkov
ADRESA ZŘIZOVATELE: 33801 Holoubkov 48
KONTAKTY:
email: podatelna@obecholoubkov.cz, web: www.obecholoubkov.cz

1.4 Platnost dokumentu
PLATNOST OD: 1. 9. 2022
VERZE SVP: 6
ČÍSLO JEDNACÍ: č.j. 263/2022
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 30. 8. 2022
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2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace je škola jen s
1. stupněm, poskytuje vzdělání od 1. do 5. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi malé
školy.

2.2 Umístění školy
Škola je umístěna v širším centru města nebo obce, na rušné ulici.

2.3 Charakteristika žáků
Žáci docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily
rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvují žáci s mimořádným nadáním i žáci
s potřebou podpůrných opatření.

2.4 Podmínky školy
Uspořádání školy - úplná škola, samostatný 1. stupeň. Škola má k dispozici školní družinu. Žáci
mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází dále než 200 m v
budově mateřské školy.
Vyučování probíhá v českém jazyce. Od 1. třídy zařazena výuka AJ a využívání metody CLIL
Vedle školní budovy ve venkovním areálu se nachází sportovní hřiště a zahrada. Bezbarierový
přístup není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště, herna, knihovna.
Žákům jsou k dispozici šatní skříňky v přízemí školy
Škola disponuje následujícími odbornými učebnami:počítačová učebna, tělocvična a čtenářský
koutek. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 21 pracovních stanic,
specializované učebny, pracovní stanice a tablety ve třídách, bezdrátové připojení v celé škole.
Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: cizí jazyky, ICT, tělesná výchova, kabinet 1.
stupně.
Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.
etika: NPI ČR - Plzeň, ČOSIV
literatura a umění: městské knihovny v Rokycanech a místní knihovna v Holoubkově, Pomáháme
školám k úspěchu, MAP Rokycany
protidrogová prevence: městská policie, občanská sdružení zaměřující se na protidrogovou
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prevenci
věda a výzkum: Techmania Science Center Plzeň, Talentcentrum NPI ČR Plzeň, Masarykova
univerzita Brno, ČPK

2.5 Vlastní hodnocení školy
2.5.1 Oblasti autoevaluace
podmínky ke vzdělávání
spolupráce s rodiči
výsledky vzdělávání žáků
personální oblast
školní klima

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace
Podmínky ke vzdělání:
obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče),
obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,
obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu
jazyku, rozvoj kompetencí k učení),
obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,
podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,
podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),
podmínky ke vzdělávání ekonomické,
podmínky ke vzdělávání materiální,
podmínky ke vzdělávání personální,
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel.
sboru),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),
podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb
žáků/dětí,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - partnerství
školy a externí vztahy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické
řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita
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a rozvoj lidských zdrojů,
výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),
výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti

2.5.3 Nástroje autoevaluace
analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky, hospitace
vedením, vzájemné hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání
žáků, pozorování, rozhovor, jednání s institucemi, prezentační akce, analýza žákovských prací a
klasifikace, průběžná slovní hodnocení a sebehodnocení, účast v soutěžích - úspěšnost, adaptace a
úspěšnost na 2. stupni ZŠ, rozbor pedagogické činnosti a dokumentace

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností
Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně jedenkrát za 2 roky formou dotazníkového
šetření mezi rodiči, žáky a zaměstnanci školy. Velká část autoevaluačních nástrojů je používána
průběžně během každého školního roku.

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi
Škola spolupracuje s institucemi:
místní a regionální instituce: Spolupracujeme s místními organizacemi - Sbor dobrovolných hasičů,
fotbalový klub, Sokol, Liga lesní moudrosti a místní knihovna.
neziskové organizace: Škola spolupracuje s několika neziskovými organizacemi, především s
Českou pedagogickou komorou a Centrem nadání. Dále pak se společností AISIS. Využíváme i
nabídek dalších neziskových organizací, především v oblasti prevence rizikových jevů.
obec/město: Škola spolupracuje se zřizovatelem, výborem kultury a školství. Pořádáme společné
akce - přednášky. besedy, projektové dny pro veřejnost.
Úzce je provázána spolupráce základní a mateřské školy. Děti a žáci se vzájemně navštěvují, žáci 5.
třídy chodí předčítat dětem do MŠ, předškoláci pravidelně docházejí do základní školy a připravují
se tak na bezproblémový přechod do 1. třídy.
školská rada: Při škole je zřízena školská rada, která se aktivně podílí na životě školy. Má šest
členů, po dvou za zřizovatele, pedagogický sbor a rodiče žáků školy.
školské poradenské zařízení: Spolupracujeme s PPP Rokycany a KPPP Plzeň, která nám mimo
běžnou poradenskou podporu a konzultace, nabízí i programy např. Klima třídy, Třída plná pohody
apod. SPC Plzeň pečuje o žáky s potřebou podpůrných opatření vyššího než 2. stupně. Spolupráci
jsme navázali i se společností APLA, která se věnuje žáků s poruchou autistického spektra. Protože
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škola vzdělává i žáky mimořádně nadané, spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními i
v této oblasti.

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími
sociálními partnery
Společné akce žáků a rodičů: společné konzultace žáků a rodičů s třídními učiteli a učiteli u daného
předmětu, mimoškolní akce (výlety, exkurze), projektové dny, třídní schůzky.
Pravidelné školní akce: den otevřených dveří, divadlo, sezónní besídky, projektové dny a týdny,
akce společné s okolními málotřídními školami (Den dětí, karneval, sportovní soutěže)

2.8 Charakteristika pedagogického sboru
Na škole působí 11 pedagogických pracovníků, včetně ředitele školy, vychovatelek školní družiny a
asistentů pedagoga. Kvalifikovanost učitelského sboru je 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak
zkušení pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek se pohybuje
mezi 10 - 11. Aktuální stav pedagogického sboru je vždy počátkem školního roku popsán ve
Výroční zprávě o činnosti školy. Žáky učí tým profesionálních pedagogů a asistentů, kteří svoji
práci dělají s nadšením. Cíleně se věnujeme rozvoji individuálního nadání a talentu všech našich
žáků.

2.9 Dlouhodobé projekty
Aktuální verze této sekce a další aktuální informace jsou zpracovány v ročním plánu a výroční
zprávě školy. Téma projektů vychází z probíraného učiva v jednotlivých ročnících, z ročního
období, z aktuálního dění společnosti, jeden celoškolní týdenní projekt ročně je vždy zaměřen na
některé z průřezových témat. Projektů se zúčastní všichni žáci v jednotlivých ročnících.
Témata zařazovaných projektů: zdravý životní styl, ekologie, čtenářská a matematická
gramotnost, dopravní výchova, etická výchova, výtvarné dílny, projekty zaměřené na rozvoj AJ,
průřezových témat a klíčových kompetencí žáků. Tato témata se realizují i formou školních
poznávacích výletů a exkurzí.
Škola se prezentuje v rámci účasti na soutěžích a dalších akcích např.:
- sportovní soutěže
- BESIP – cyklistická soutěž
- okresní recitační soutěž
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- výtvarné soutěže
- okresní olympiády /M, AJ/
- divadelní a filmová představení, návštěva muzea dle nabídky
Škola v rámci doplňkové činnosti organizuje širokou nabídku zájmových kroužků např. výtvarný,
sportovní, počítačový, přírodovědný, atd.

2.10 Mezinárodní spolupráce
Škola na mezinárodní úrovni spolupracuje:
jazykový pobyt: zahraniční spolupráci škola realizuje v rámci aktuálních projektových výzev, které
se snažíme intenzivně využívat. V rámci dalšího z projektů vyjeli žáci na studijní a poznávací pobyt
do Anglie.
společné projekty se zahraničním subjektem: Do této chvíle jsme se zapojili do projektu Erasmus+
- spolupráce s Holandskem v projektu, který se věnuje rozvoji nadání.
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
Zaměření školy:
cílený rozvoj individuálního nadání a talentu všech našich žáků
Vedeme žáky k přemýšlení o věcech, které se učí, k jejich praktickému využití v běžném životě, k
vzájemné spolupráci a podpoře, vyhledávání informací a řešení problémů a k pozitivnímu
sebehodnocení. Jsme bezpečná, přátelská škola.

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
- ve výuce klademe důraz na klíčové učivo, jeho praktické
využití a podle schopností žáků i učivo
rozšiřující (doplňující)- podporujeme samostatnost a
tvořivost- podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení
cíle- učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat
jejich činnosti- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a
používat potřebné informace v literatuře a na internetu
- podporujeme ve všech vyučovacích předmětech používání
výpočetní techniky a anglického
jazyka- umožňujeme pozorovat a experimentovat,
porovnávat výsledky a vyvozovat závěry- uplatňujeme
individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme a
hodnotíme vždy z pohledu posunu u každého žáka- cíleně
vytváříme situace, v nichž má žák radost z objeveného,
naučeného a je motivován k dalšímu učení- při hodnocení
používáme především pozitivní motivaci- vedeme a
podporujeme žáky ke sebehodnocení- učíme práci s
chybou- učíme trpělivosti a povzbuzujeme - vycházíme
z pedagogických výzkumů, které prokázaly, že nejvíce si žáci
zapamatují to, co přímo dělají či zažijí a co se pokouší naučit
druhé - dále se vzděláváme a chceme být vzorem pro žáky a
jejich utváření postoje k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky v souvislostech, neučíme izolovaná data a
vytváříme u žáků ucelený obraz
- podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému
uvažování a k řešení problémů
- učíme žáky nebát se problémů a brát je jako možnou
výzvu
- podporujeme různé přijatelné i netradiční způsoby
řešení problémů
- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení
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Výchovné a vzdělávací strategie
- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů
- podporujeme využívání PC, internetu, knih, vlastní
pokusy a výzkumy (a další zdroje informací) při řešení
problémů
- v rámci jednotlivých předmětů učíme, jak některým
problémům předcházet a ukazujeme žákům možné
modely řešení při vzniku problému
- ve škole i při mimoškolních akcích sledujeme, jak žáci
dokáží problémům čelit
- snažíme se být příkladem pro žáky, když řešíme
problémové situace ve škole
Kompetence komunikativní
- vedeme žáky k otevřené, všestranné a účinné
komunikaci nejen na úrovni vrstevníků, ale i s jinými
lidmi v různých situacích mimo školu
- klademe důraz na adekvátnost komunikace
- podporujeme přijatelnou prezentaci vlastní osoby žáka,
jeho názorů, myšlenek i jeho pracovních a učebních
výsledků
- vytváříme prostor pro vzájemnou komunikaci žáků při
kooperativním a skupinovém učení
- rozvíjíme komunikační dovednosti žáků v mateřském
jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních
technologií a v sociálních vztazích
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé
projevy chování žáků, ale také zaměstnanců školy i
rodičů
- ve všech vyučovacích předmětech podporujeme
používání anglického jazyka a výpočetní techniky
- podporujeme a učíme adekvátní kritiku (podávat i
přijímat) a sebekritiku
- důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených
ve školním řádu aj. a umožňujeme žákům podílet se na
jejich sestavování
- učíme žáky naslouchat druhým (verbální i neverbální
projevy), jako nezbytný prvek účinné mezilidské
komunikace
- snažíme se být příkladem v komunikaci s žáky, rodiči i
další veřejností
Kompetence sociální a personální
- rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v
týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých
- preferujeme skupinovou výuku, zařazujeme i
kooperativní vyučování a další formy práce
- využíváme individuality každého žáka k pochopení
kolektivu jako souboru lidí, kteří se navzájem ovlivňují a
každý jednotlivec do společného
život a práce
přináší své myšlenky, názory, kvality a obohacuje a inspiruje
tak druhé
- učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat
vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní
spolupráce
12
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Kompetence občanské

Výchovné a vzdělávací strategie
- rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role
- podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme
situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
- podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami do třídních kolektivů
- netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a
nacionalismu
- sledujeme sociální vztahy ve třídě, skupině a vycházíme
z tohoto monitoringu při výchovné práci
- učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co
narušuje dobré vztahy
- důsledně vyžadujeme dodržování společně
dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se
žáci sami podíleli
- snažíme se být příkladem
- vychováváme žáky jako svobodné občany, plnící si své
povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva
druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své
zdraví a za své životní prostředí a jako ohleduplné
bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých
situacích – zejména sociálním učením, metodami
sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy,
odpovědností a povinnostmi
- ve vyučování i při mimoškolních akcí netolerujeme
sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana,
kriminalita mládeže) a projevy rasismu, xenofobie,
nacionalismu a neadekvátní odmítnutí požadované
pomoci
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé
projevy chování žáků, ale také zaměstnanců školy i
rodičů
- vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem,
vyzdvihujeme pozitivní projevy chování a odsuzujeme
jakékoliv negativní projevy
- podporujeme spolupráci s obcí, policií, místními
komerčními i neziskovými organizacemi
- sledujeme sociální vztahy ve třídě, skupině a vycházíme
z tohoto monitoringu při výchovné práci (pro přijmutí
včasného účinného opatření)
- využíváme pomoci a zkušeností odborníků (PPP, Policie)
a vhodně využíváme dostupných prostředků výchovných
opatření
- problémy a kázeňské přestupky řešíme individuálně,
věcně, rozumně, spravedlivě
- při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit
jejich motiv (příčinu) a neodsuzujeme osobu žáka, ale
jeho činy
- v rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme
žáky s vhodnými právními a společenskými normami
- nabízíme žákům vhodné pozitivní školní i mimoškolní
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Kompetence pracovní

Kompetence digitální

Výchovné a vzdělávací strategie
aktivity pro snížení nežádoucích sociálně patologických
jevů
- při hodnocení používáme především pozitivní motivaci
- jsme vždy připraveni komukoliv z žáků nabídnout
pomoc
- respektujeme osobnost žáka a jeho práva, budujeme
přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole
- snažíme se být příkladem - chováme se k žákům, jejich
rodičům a k ostatním lidem tak, jak si přejeme, aby se
oni chovali k nám, a dodržujeme právní předpisy a
normy
- učíme žáky používat při práci vhodné materiály,
nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví
při práci
- kvalitně odvedenou práci přiměřeně pochválíme a
ohodnotíme a práci neukládáme jako trest
- vedeme žáky k sebehodnocení činnosti a k adekvátnímu
vztahu k hodnocení od druhých
- kompetenci pracovní rozvíjíme formou projektové
činnosti, skupinové a individuální práce
- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní
prostředí a využíváme další prostředí pro naučení se
adaptaci na nové pracovní podmínky
- důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených
pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a
závazků
- různými formami (exkurze, film, beseda apod.)
seznamujeme žáky s různými profesemi
- snažíme se jít příkladem v plnění svých pracovních
povinnosti
- učíme žáky ovládat běžně používaná digitální zařízení,
aplikace a služby, vedeme je k využívání těchto zařízení při
učení i zapojení do života školy a společnosti, k
samostatnému rozhodování, které technologie pro jakou
činnost či řešení problému použít - učíme žáky získávat,
vyhledávat, kriticky posuzovat a sdílet data, informace a
digitální obsah - v rámci hodin a projektové výuky
umožňujeme žákům vyjadřovat se za pomoci digitálních
prostředků - učíme žáky využívat digitální technologie k
usnadnění práce a zefektivnění pracovních postupů - žáky
seznamujeme s novými technologiemi a společně
hodnotíme jejich přínosy a rizika jejich využívání - snažíme
se předcházet situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i
dat, situacím s negativním dopadem na tělesné a duševní
zdraví žáků v rámci sdílení informací v digitálním prostředí
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3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
PLPP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učitelem konkrétního vyučovacího předmětu za
pomoci ředitele školy a metodika prevence. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním
budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s
žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Metodik spolu s ředitelem školy stanoví
termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy i žákem samotným.
PLPP se vytvoří na dobu tří měsíců, po jejich uplynutí bude vyhodnocen za účasti třídního učitele,
ředitele školy a metodika prevence a hodnocení projednáno se zákonným zástupcem žáka. V
případě, že se přijatá opatření ukáží jako nedostatečná, bude zákonným zástupcům žáka navrženo
vyšetření v PPP, případně SPC.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učitelem konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci
ředitele školy a metodika prevence na základě doporučení PPP nebo SPC. IVP má písemnou
podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem
stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Metodik
spolu s ředitelem školy stanoví termín přípravy IVP a organizuje společné schůzky s rodiči,
pedagogy i žákem samotným.
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od
třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy
očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3.a 5.
ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní
ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování
IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku upravován podle potřeb
žáka.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole
využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory
zejména:
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v oblasti organizace výuky:
- střídání forem a činností během výuky
- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka
- v případě doporučení může být žák vzděláván za podpory asistenta pedagoga
- v případě doporučení PPP a žádosti zákonného zástupce možnost individuálního vzdělávání
v oblasti metod výuky:
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků
- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi
- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů
v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:
V rámci IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně je možné nahradit obsah
některých vzdělávacích oborů (zejména cizí jazyk) jiným vzdělávacím obsahem, případně celý
vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru obsahem jiného vzdělávacího oboru tak, aby lépe
vyhovoval vzdělávacím možnostem žáka. V IVP těchto žáků lze v souvislosti s touto náhradou
změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí stanovené v RVP ZV.
Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:
- logopedická a speciálně pedagogická péče je poskytována žákům v souladu s přiznanými
podpůrnými opatřeními, případně v rámci PLPP

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně
nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
Třídní učitel jedenkrát ročně vyhodnocuje pomocí dotazníku IDENA možnost mimořádného
nadání mezi žáky své třídy. V případě že je prvotní pedagogickou diagnostikou identifikována
možnost mimořádného nadání, učitel přistoupí k sestavení PLPP.
PLPP sestavuje třídní učitel za pomoci ředitele školy a metodika prevence. PLPP má písemnou
podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem
stanovení především aktivizujících metod práce s žákem. Metodik spolu s ředitelem školy stanoví
termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy i žákem samotným.
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PLPP se vytvoří na dobu tří měsíců, po jejich uplynutí bude vyhodnocen za účasti třídního učitele,
ředitele školy a metodika prevence a hodnocení projednáno se zákonným zástupcem žáka. V
případě, že přijatá opatření ukáží, že se skutečně může jednat o mimořádně nadaného žáka, bude
zákonným zástupcům žáka navrženo vyšetření v PPP.
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích
předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s ředitelem školy a školským
poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho
sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP
vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou
zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven
nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí
IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení
IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být
doplňován a upravován v průběhu školního roku.
Třídní učitel zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka,který je nedílnou
součástí IVP.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
Při vzdělávání nadaných či mimořádně nadaných žáků naše škola spolupracuje s Talentcentrem
NIDV, Mensou ČR a Centrem nadání. Podle potřeby využíváme konzultace, stáže na školách
pracujících s mimořádně nadanými žáky a výukové materiály podporující nadání žáků.
Pedagogové školy se v této problematice intenzivně vzdělávají.

Zodpovědné osoby a jejich role:
Péče o nadané a mimořádně nadané žáky je koordinována vedoucím metodického sdružení.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a
mimořádně nadaných žáků:

Úkoly zadávané v rámci vyučovacích hodin obsahují několik variant obtížnosti, ze kterých si žáci
vybírají. Přednostně jsou zařazovány problémové úkoly. Žáci pracují jak samostatně, tak v rámci
skupin. Cíleně se věnujeme rozvoji metakognitivních schopností.

17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život - školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání
V případě doporučení PPP a žádosti zákonného zástupce umožníme přeskočení ročníku případně
individuální vzdělávání.
Žákům jsou zadávány specifické úkoly a práce na projektech tak, aby byl podpořen rozvoj podle
jejich individuálních potřeb. Využíváme mimo jiné portálu Talnet.
Žáci jsou systematicky připravováni na účast v soutěžích, které odpovídají jejich zájmům.
Pravidelně se účastníme např. Logické a Matematické olympiády, Matematického klokana,
olympiády AJ, recitační soutěže, výtvarných a sportovních soutěží.
Pro nadané žáky organizuje Česká pedagogická komora na naší škole kroužek Zábavné logiky. V
případě potřeby bude otevřen i další zájmový útvar.

3.5 Začlenění průřezových témat
Průřezové
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
okruh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností
ČJ , Aj , ČJ , Aj , ČJ , Aj , ČJ , Aj , ČJ , Aj ,
poznávání
Ma , Hv Ma , Hv Ma , Hv Ma , Hv Ma , Hv
, Vv , Tv , Vv , Tv , Vv , Tv , Vv , Tv , Vv , Tv
, Pč
, Pč
, Pč
, Pč
, Pč
Sebepoznání a
ČJ , Tv ČJ , Tv ČJ , Tv ČJ , Tv ČJ , Tv
sebepojetí
Seberegulace a
ČJ , Hv , ČJ , Hv , ČJ , Aj , ČJ , Aj , ČJ , Aj ,
sebeorganizace
Vv , Tv , Vv , Tv , Hv , Vv , Hv , Vv , Hv , Vv ,
Pč
Pč
Tv , Pč Tv , Pč Tv , Pč
Psychohygiena
ČJ , Ma ČJ , Ma ČJ , Ma ČJ , Ma ČJ , Ma
, Hv , Vv , Hv , Vv , Hv , Vv , Hv , Vv , Hv , Vv
, Tv , Pč , Tv , Pč , Tv , Pč , Tv , Pč , Tv , Pč
Kreativita
ČJ , Ma ČJ , Ma ČJ , Ma ČJ , Ma ČJ , Ma
, Hv , Vv , Hv , Vv , Hv , Vv , Inf , , Inf ,
, Tv , Pč , Tv , Pč , Tv , Pč Hv , Vv , Hv , Vv ,
Tv , Pč Tv , Pč
Poznávání lidí
ČJ , Aj , ČJ , Aj , ČJ , Aj , ČJ , Aj , ČJ , Aj ,
Prv
Prv
Prv
Př , Vl Inf , Př ,
Vl
Mezilidské vztahy
ČJ , Prv ČJ , Prv ČJ , Prv ČJ , Př , ČJ , Inf ,
Vl
Př , Vl
Komunikace
ČJ , Aj ČJ , Aj ČJ , Aj ČJ , Aj ČJ , Aj
Kooperace a
kompetice
Řešení problémů a
rozhodovací

Prv

ČJ , Prv ČJ , Prv ČJ , Inf , ČJ , Inf ,
Př , Vl Př , Vl
ČJ , Ma ČJ , Ma ČJ , Ma ČJ , Ma ČJ , Ma
, Tv , Pč , Tv , Pč , Tv , Pč , Inf , Tv , Inf , Tv
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Průřezové
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
téma/Tematický
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
okruh
dovednosti
, Pč
, Pč
Hodnoty, postoje,
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost
Vl
Vl
a škola
Občan, občanská
Vl
Vl
společnost a stát
Formy participace
Vl
občanů v politickém
životě
Principy demokracie
Vl
jako formy vlády a
způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás
ČJ , Aj , ČJ , Aj , ČJ , Aj , ČJ , Aj , ČJ , Aj ,
zajímá
Hv , Vv Hv , Vv Hv , Vv Ma , Hv Ma , Inf
, Vv , Hv , Vv
Objevujeme Evropu a Aj
Aj
ČJ , Aj ČJ , Aj ČJ , Aj
svět
Jsme Evropané
Aj
ČJ , Aj
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
ČJ , Hv ČJ , Hv ČJ , Prv ČJ , Vl , ČJ , Vl ,
, Hv
Hv
Hv
Lidské vztahy
ČJ , Hv ČJ , Hv ČJ , Hv ČJ , Vl , ČJ , Vl ,
Hv
Hv
Etnický původ
Vl
Vl
Multikulturalita

Aj

ČJ , Aj

Princip sociálního
ČJ
smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Prv
Prv
Základní podmínky
života
Lidské aktivity a
problémy životního
prostředí
Vztah člověka k
prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a

ČJ , Aj ČJ , Aj , ČJ , Aj ,
Vl
Vl
ČJ , Prv ČJ , Vl ČJ , Vl

Prv

Př

Př
Př , Vl

Prv

Prv

Prv

Př , Vl

Prv

Prv

Prv

Př , Vl , Př , Vl ,
Tv
Tv

Ma ,
Ma ,
Ma , Ma , Př Ma , Př
Prv , Pč Prv , Pč Prv , Pč , Vl , Tv , Vl , Tv
, Pč
, Pč
Prv

ČJ , Prv ČJ , Prv ČJ , Inf , ČJ , Inf ,
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Průřezové
téma/Tematický
okruh
vnímání mediálních
sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních
sdělení
Vnímání autora
mediálních sdělení
Fungování a vliv
médií ve společnosti
Tvorba mediálního
sdělení
Práce v realizačním
týmu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník
Př , Vl
ČJ

ČJ

ČJ

Př , Vl

ČJ , Inf ČJ , Inf

ČJ
ČJ
ČJ

ČJ

ČJ

ČJ , Inf ČJ , Inf

Vv

Vv

Vv

Vv

Vv

Vv

ČJ , Aj , ČJ , Aj ,
Inf , Vv Inf , Vv
Aj , Inf , Aj , Inf ,
Vv
Vv

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

3.5.1.1
Zkratka

Aj
ČJ
Hv
Inf
Ma
Pč
Př
Prv
Tv
Vl
Vv

Název předmětu
Anglický jazyk
Český jazyk
Hudební výchova
Informatika
Matematika
Pracovní činnosti
Přírodověda
Prvouka
Tělesná výchova
Vlastivěda
Výtvarná výchova
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4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk

1. stupeň
Dotace
2. stupeň
Dotace
1.
stupeň
2.
stupeň
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
6+2
6+2
7+1
7+1
7+1
33+7
0+1

0+1

3

3

3

9+2

Matematika a její Matematika
aplikace
Informatika
Informatika

4

4+1

4+1

4+1

4+1

20+4

1

1

2

Člověk a jeho svět Prvouka

2

2

2

6

Přírodověda

1+1

2

3+1

Vlastivěda

1+1

1+1

2+2

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

1

2

2

1

1

7

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět
práce
Celkem hodin

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

20

22

24

26

26

102+16

Umění a kultura

0

0

0

0

0
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4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu
Český jazyk
Český jazyk je po obsahové stránce (plní všechny očekávané výstupy za 1. i 2. období) shodný s oborem Český jazyk a literatura v RVP ZV a v soulady se
standardy pro Český jazyk. Stejně jako v ostatních předmětech je zde realizováno průřezové téma „Osobnostní a sociální výchova“, především způsobem
práce (skupinová práce), vedením k adekvátnímu sebehodnocení (na základě vlastního sebepoznávání), praktickým vyučováním a aktivní komunikací.
Do předmětu Český jazyk jsou začleněny některé výstupy vzdělávacího oboru Etická výchova, které navazují na učivo naslouchání, mluvený projev,
písemný projev a tvořivé činnosti s literárním textem.
Předmět je realizován ve všech ročnících 1. stupně (viz učební plán) v 45 minutových vyučovacích jednotkách. V případě projektů či exkurzí, návštěv
spolupracujících organizací se dle potřeby hodiny budou organizovat v jiném režimu (vždy v souladu s hygienickými předpisy).
Pro důraz na komunikaci je hodinová dotace během 1. stupně posílena o 7 disponibilních hodin.
Anglický jazyk
Časová dotace předmětu je posílena o dvě disponibilní hodiny v prvním a druhém ročníku.
Matematika
Matematika je po obsahové stránce (plní všechny očekávané výstupy za 1. i 2. období) shodná s oborem Matematika v RVP ZV a v soulady se standardy
pro Matematiku. Stejně jako v ostatních předmětech je zde realizováno průřezové téma „Osobnostní a sociální výchova“, "Výchova demokratického
občana" a "Enviromentální výchova" především způsobem práce (skupinová práce), vedením k adekvátnímu sebehodnocení (na základě vlastního
sebepoznávání), praktickým vyučováním a aktivní komunikací.
Předmět je realizován ve všech ročnících 1. stupně (viz učební plán) v 45 minutových vyučovacích jednotkách. V případě projektů či exkurzí, návštěv
spolupracujících organizací se dle potřeby hodiny budou organizovat v jiném režimu (vždy v souladu s hygienickými předpisy).
Hodinová dotace během 1. stupně je posílena o 4 disponibilní hodiny.
Vlastivěda
Vyučovací předmět Vlastivěda je v rámci učebního plánu posílen o 2 disponibilní hodiny, jednu ve 4. a jednu v 5. ročníku.
Tělesná výchova
Základní výuka plavání se realizuje v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin. Očekávané výstupy se budou plnit od 3. ročníku, tak aby každý žák
požadovaný rozsah splnil.
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Český jazyk a literatura
je po obsahové stránce (plní všechny očekávané výstupy za 1. i 2. období) shodný s oborem Český jazyk a literatura v RVP ZV a v soulady se standardy pro
Český jazyk. Stejně jako v ostatních předmětech je zde realizováno průřezové téma „Osobnostní a sociální výchova“, především způsobem práce
(skupinová práce), vedením k adekvátnímu sebehodnocení (na základě vlastního sebepoznávání), praktickým vyučováním a aktivní komunikací.
Do předmětu Český jazyk jsou začleněny některé výstupy vzdělávacího oboru Etická výchova, které navazují na učivo naslouchání, mluvený projev,
písemný projev a tvořivé činnosti s literárním textem.
Předmět je realizován ve všech ročnících 1. stupně (viz učební plán) v 45 minutových vyučovacích jednotkách. V případě projektů či exkurzí, návštěv
spolupracujících organizací se dle potřeby hodiny budou organizovat v jiném režimu (vždy v souladu s hygienickými předpisy).
Pro důraz na komunikaci je hodinová dotace během 1. stupně posílena o 7 disponibilních hodin.

Anglický jazyk
obsahově odpovídá oboru Cizí jazyk v RVP ZV a je v souladu se standardy pro Anglický jazyk. Jsou zde naplňovány všechny očekávané výstupy tohoto
oboru za 1. stupeň. Rozložení do ročníků odpovídá požadavkům (viz učební plán - zařazeno od 1. ročníku) a předmět je realizován v 45 minutových
jednotkách. Některé části obsahu tohoto předmětu jsou také realizovány v ostatních předmětech metodou CLIL adekvátně k probíranému učivu (např.
počítání v matematice, některá témata v předmětech - prvouka, přírodověda, vlastivěda). Hodinová dotace je posílena o 2 disponibilní hodiny.
Matematika
V tomto předmětu žáci získávají očekávané výstupy z oboru Matematika a jsou v souladu s předepsanými standardy. Hodinová dotace během 1. stupně
je posílena o 4 disponibilní hodiny.
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Informatika
Předmět plní očekávané výstupy z oboru Informatiky. Viz učební plán.
Prvouka, vlastivěda, přírodověda
obsahově odpovídá oboru Člověk a jeho svět v RVP ZV. Předmět je realizován v běžných vyučovacích jednotkách, ale v případě projektů či rozsáhlejších
akcí bude pro příslušnou dobu rozvrh upraven (v konečné podobě však bude odpovídat učebnímu plánu) a je posílen o 2 disponibilní hodiny.
Hudební výchova
Předmět plní všechny očekávané výstupy oboru Hudební výchova. Viz učební plán
Výtvarná výchova
Předmět obsahově odpovídá oboru Výtvarná výchova, realizují se zde některé tématické okruhy a v prvních dvou ročnících je dán důraz na rozvoj
grafomotorických schopností.
Tělesná výchova
Předmět plní všechny očekávané výstupy oboru Tělesná výchova, viz učební plán
Praktické činnosti
Předmět plní všechny očekávané výstupy oboru Člověk a svět práce, viz učební plán
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5 Učební osnovy
5.1 Český jazyk
1. ročník
8
Povinný

2. ročník
8
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
8
8
8
0
Povinný
Povinný
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

40

Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura
• směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě
• k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností
• vede k využívání různých zdrojů informací – slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování
znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj
VyuVyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících 8
předmětu (specifické informace o předmětu hodin.
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
• Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•
•
•

Etická výchova
Prvouka
Anglický jazyk
Výtvarná výchova
Matematika
Informatika
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Název předmětu

Český jazyk

•
•

Hudební výchova
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení s porozuměním
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci
kompetence žáků
učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu
žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu
Kompetence k řešení problémů:
žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry
žáci si navzájem radí a pomáhají
učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence komunikativní:
učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu
žáci dokážou prezentovat své myšlenky a názory
Kompetence sociální a personální:
učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů
učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu
učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
žáci respektují pokyny pedagogů
Kompetence občanské:
učitel využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí
žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích
pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály
Kompetence pracovní:
učitel vede žáky k organizování a plánování učení
učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky
učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
Kompetence digitální:
žák využívá digitální zařízení a aplikace k učení
žák získává, vyhledává a kriticky posuzuje data a informace
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Název předmětu

Český jazyk

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Způsob hodnocení žáků

žák se vyjadřuje pomocí digitálních prostředků
žák vytváří a upravuje digitální obsah
Český jazyk je po obsahové stránce (plní všechny očekávané výstupy za 1. i 2. období) shodný s oborem
Český jazyk a literatura v RVP ZV a v soulady se standardy pro Český jazyk. Stejně jako v ostatních
předmětech je zde realizováno průřezové téma „Osobnostní a sociální výchova“, především způsobem
práce (skupinová práce), vedením k adekvátnímu sebehodnocení (na základě vlastního sebepoznávání),
praktickým vyučováním a aktivní komunikací.
Do předmětu Český jazyk jsou začleněny některé výstupy vzdělávacího oboru Etická výchova, které navazují
na učivo naslouchání, mluvený projev, písemný projev a tvořivé činnosti s literárním textem.
Předmět je realizován ve všech ročnících 1. stupně (viz učební plán) v 45 minutových vyučovacích
jednotkách. V případě projektů či exkurzí, návštěv spolupracujících organizací se dle potřeby hodiny budou
organizovat v jiném režimu (vždy v souladu s hygienickými předpisy).
Pro důraz na komunikaci je hodinová dotace během 1. stupně posílena o 7 disponibilních hodin.
V předmětu Český jazyk jsou žáci přednostně klasifikováni. Slovní hodnocení využijeme v souladu s
doporučenými podpůrnými opatřeními v rámci vyšetření SPC nebo PPP. Pravidla hodnocení jsou podrobně
zapsána v příslušné kapitole ŠVP ZV.

Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti
porozumí písemným nebo mluveným pokynům
přiměřené složitosti

Učivo
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné)
slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam
slov
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Český jazyk

1. ročník

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
rozhovoru
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním

naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé,
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné)
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
nedbalou výslovnost
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování
závislé na komunikační situaci; komunikační žánry:
pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, základní
komunikační pravidla (oslovení, střídání rolí mluvčího
a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
vhodné tempo řeči
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování
závislé na komunikační situaci; komunikační žánry:
pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, základní
komunikační pravidla (oslovení, střídání rolí mluvčího
a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
běžných školních i mimoškolních situacích
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování
závislé na komunikační situaci; komunikační žánry:
pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, základní
komunikační pravidla (oslovení, střídání rolí mluvčího
a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)
na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování
závislé na komunikační situaci; komunikační žánry:
pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, základní
komunikační pravidla (oslovení, střídání rolí mluvčího
a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
písemný projev – základní hygienické návyky (správné
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení
s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný a
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Český jazyk
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky

1. ročník
čitelný písemný projev
píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje
písemný projev – základní hygienické návyky (správné
písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení
s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný a
čitelný písemný projev
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví
základní literární pojmy – literární druhy a žánry:
podle nich jednoduchý příběh
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, pohádka, bajka,
spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní
představení, herec
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek,
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových
skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné)
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího
poslech literárních textů

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

vyjadřuje své pocity z přečteného textu

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje
pohádku od ostatních vyprávění

EV-3-1-01 si osvojí oslovování křestními jmény,

si osvojí oslovování křestními jmény, používání

písemný projev – základní hygienické návyky (správné
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení
s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný a
čitelný písemný projev
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
vhodných literárních textů
dramatizace, vlastní výtvarný doprovod
zážitkové čtení a naslouchání
dramatizace, vlastní výtvarný doprovod
poslech literárních textů
dramatizace, vlastní výtvarný doprovod
základní literární pojmy – literární druhy a žánry:
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, pohádka, bajka,
spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní
představení, herec
představení se, vytvoření základních komunikačních
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Český jazyk

1. ročník

používání vhodných forem pozdravu, naslouchání,
dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve
třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

vhodných forem pozdravu, naslouchání, dodržování
jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě,
poděkování, omluvu, přiměřenou gestikulaci

pravidel
pozdrav, otázka, prosba, omluva, poděkování

EV-3-1-05 vyjadřuje city v jednoduchých situacích

vyjadřuje city v jednoduchých situacích

vyjádření a usměrňování základních citů, pocity
spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo; co o sobě vím a co ne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; komunikace v různých situacích (odmítání, omluva, pozdrav, prosba)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích a zvládání učebních problémů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; život dětí v jiných zemích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, uplatňování principu slušného chování (základní
morální normy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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Český jazyk

1. ročník

jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•

RVP výstupy
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti

porozumí písemným nebo mluveným pokynům
přiměřené složitosti

Učivo
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné,
plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné
čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací)
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné,
plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné
čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací)
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování
závislé na komunikační situaci; komunikační žánry:
pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, vypravování,
dialog na základě obrazového materiálu, jednoduchý
popis osoby; základní komunikační pravidla (oslovení,
zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a
posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)
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Český jazyk

2. ročník

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
rozhovoru
EV-3-1-07 reflektuje situaci druhých a adekvátně
poskytuje pomoc
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
nedbalou výslovnost

naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé,
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné, aktivní – reagovat otázkami)
zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek,
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových
skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné,
plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné
čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací)
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování
závislé na komunikační situaci; komunikační žánry:
pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, vypravování,
dialog na základě obrazového materiálu, jednoduchý
popis osoby; základní komunikační pravidla (oslovení,
zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a
posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích
EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků neverbální
komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální
komunikace, zvládá položit vhodnou otázku

volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v
běžných školních i mimoškolních situacích

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev

na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
písemný projev – základní hygienické návyky (správné
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení
s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,
čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava
textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání,
dopis
píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje
pravopis – lexikální
písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
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2. ročník

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví
podle nich jednoduchý příběh

tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek,
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky,
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových
samohlásky
porovnává významy slov, zvláště slova opačného
skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
významu a slova významem souřadná, nadřazená a
přízvuk)
podřazená
slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma,
synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část
předponová a příponová, koncovka)
abeceda
slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma,
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část
a sloves
předponová a příponová, koncovka)
pravopis – lexikální
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné,
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové
plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné
zvukové prostředky
prostředky
čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací)
pravopis – lexikální
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve souhláskách; dě, tě, ně, ú/ů, mimo morfologický šev;
vlastní jména osob, zvířat, měst, obcí
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě velká písmena na začátku věty a v typických případech slabiky dě,tě,ně, bě, pě, vě ,mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
vlastních jmen osob a zvířat
souhlásky na konci slov /párové souhlásky/
věty a v typických případech vlastních jmen osob,
pravopis i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
zvířat a místních pojmenování
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřené věku

poslech literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
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ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

EV-3-1-02 se podílí na vytváření společenství třídy
prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných
pravidel
EV-3-1-06 využívá prvky tvořivosti při společném
plnění úkolů

2. ročník
základní literární pojmy – literární druhy a žánry:
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka,
bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář;
divadelní představení, herec, režisér
vyjadřuje své pocity z přečteného textu
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování
závislé na komunikační situaci; komunikační žánry:
pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, vypravování,
dialog na základě obrazového materiálu, jednoduchý
popis osoby; základní komunikační pravidla (oslovení,
zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a
posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)
zážitkové čtení a naslouchání
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje
vhodných literárních textů, volná reprodukce
pohádku od ostatních vyprávění
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
základní literární pojmy – literární druhy a žánry:
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka,
bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář;
divadelní představení, herec, režisér
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
a podle svých schopností
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím vytvoření základních komunikačních pravidel kolektivu
dodržování jasných a splnitelných pravidel
využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů

vytváření prožitků radosti pro druhé, tvořivé
experimentování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
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Český jazyk

2. ročník

role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, uplatňování principu slušného chování (základní
morální normy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; komunikace v různých situacích (odmítání, omluva, pozdrav, prosba)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích a zvládání učebních problémů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo; co o sobě vím a co ne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; život dětí v jiných zemích
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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Český jazyk

2. ročník

pěstování kritického přístupu k reklamě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vytváření povědomí o kvalitách typu spolehlivost, spravedlnost, respektování, atd., a pomáhající a prosociální chování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na
druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.)
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•

RVP výstupy
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti

porozumí písemným nebo mluveným pokynům
přiměřené složitosti

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
rozhovoru

Učivo
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné,
plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné
čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací,
klíčová slova)
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé,
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené,
reagovat otázkami)
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé,
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání
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Český jazyk

3. ročník

EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků neverbální
komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální
komunikace, zvládá položit vhodnou otázku
EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede rozhovor s
druhými o jejich prožitcích, na základě emfatického
vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo
nedbalou výslovnost

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v
běžných školních i mimoškolních situacích

EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede rozhovor s
druhými o jejich prožitcích, na základě emfatického
vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí

(pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené,
reagovat otázkami)

mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování
závislé na komunikační situaci; komunikační žánry:
pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva,
oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového
materiálu; základní komunikační pravidla (oslovení,
zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a
posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování
závislé na komunikační situaci; komunikační žánry:
pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva,
oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového
materiálu; základní komunikační pravidla (oslovení,
zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a
posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé,
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené,
reagovat otázkami)
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování
závislé na komunikační situaci; komunikační žánry:
pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva,
oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového
materiálu; základní komunikační pravidla (oslovení,
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Český jazyk

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené
se psaním

3. ročník
zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a
posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové
prostředky řeči (mimika, gesta)
na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev zážitkové čtení a naslouchání
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

písemný projev – základní hygienické návyky (správné
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení
s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,
čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava
textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání,
pozdrav z prázdnin, zpráva, oznámení, pozvánka,
vzkaz, popis, dopis, jednoduché vypravování
písemný projev – základní hygienické návyky (správné
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení
s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,
čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava
textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání,
pozdrav z prázdnin, zpráva, oznámení, pozvánka,
vzkaz, popis, dopis, jednoduché vypravování
pravopis – lexikální
písemný projev – základní hygienické návyky (správné
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení
s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,
čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava
textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání,
pozdrav z prázdnin, zpráva, oznámení, pozvánka,
vzkaz, popis, dopis, jednoduché vypravování
pravopis – lexikální
poslech literárních textů

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje
písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví
podle nich jednoduchý příběh
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek,
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových
skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
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Český jazyk

3. ročník

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
porovnává významy slov, zvláště slova opačného
opačného významu a slova významem souřadná,
významu a slova významem souřadná, nadřazená a
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného porovnává a třídí slova podle zobecněného významu –
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
děj, věc, okolnost, vlastnost

přízvuk)
pravopis – lexikální
slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma,
synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část
předponová a příponová)
slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma,
synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část
předponová a příponová)
slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma,
synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část
předponová a příponová)
tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek,
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových
skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)
tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
pravopis – lexikální
skladba – věta jednoduchá a souvětí

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves

užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku
věty a v typických případech vlastních jmen osob,
zvířat a místních pojmenování

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými
spojkami a jinými spojovacími výrazy
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k
skladba – věta jednoduchá a souvětí
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové
prostředky
odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých
pravopis – lexikální
souhláskách i po obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty
a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a
místních pojmenování
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Český jazyk
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

3. ročník
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřené věku

tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
zážitkové čtení a naslouchání
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
vyjadřuje své pocity z přečteného textu
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje
poslech literárních textů
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
pohádku od ostatních vyprávění
zážitkové čtení a naslouchání
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
základní literární pojmy – literární druhy a žánry:
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka,
bajka, spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní
představení, herec, režisér, verš, rým, přirovnání
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
pokynů učitele a podle svých schopností
a podle svých schopností
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
základní literární pojmy – literární druhy a žánry:
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka,
bajka, spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní
představení, herec, režisér, verš, rým, přirovnání
EV-3-1-03 si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a si osvojí základní (předpoklady) vědomosti a dovednosti sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, podpora
dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým
sebeoceňování
EV-3-1-02 se podílí na vytváření společenství třídy
se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím vytvoření základních komunikačních pravidel
prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných
dodržování jasných a splnitelných pravidel
kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace
pravidel
EV-3-1-04 zvládá prosociální chování: pomoc v
zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních
projevování pozornosti, vyjádření uznání, připisování
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Český jazyk
běžných školních situacích, dělení se, vyjádření
soucitu, zájem o spolužáky

3. ročník
situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky pozitivních vlastností druhým, umění odpustit

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na postoje a chování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pěstování kritického přístupu k reklamě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti, poznávání vlastního kulturního zakotvení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, uplatňování principu slušného chování (základní
morální normy), důležitost integrace jedince v rodinných a vrstevnických vztazích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vytváření povědomí o kvalitách typu spolehlivost, spravedlnost, respektování, atd., a pomáhající a prosociální chování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; komunikace v různých situacích (odmítání, omluva, pozdrav,
prosba), otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na
druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; vztahy a naše třída (práce s
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3. ročník

přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích a zvládání učebních problémů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo; co o sobě vím a co ne, můj vztah k sobě samému; moje učení; moje vztahy k druhým lidem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; život dětí v jiných zemích, naši sousedé v Evropě, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa, život Evropanů a styl života v evropských rodinách
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i
nahlas

Učivo
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné,
plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné
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ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu
vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a
zapamatuje si z něj podstatná fakta

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě

rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru

volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle
svého komunikačního záměru

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace

rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně
ji užívá podle komunikační situace

čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací,
klíčová slova)
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé,
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené,
reagovat otázkami)
zážitkové čtení a naslouchání
poslech literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé,
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené,
reagovat otázkami)
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné,
plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné
čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací,
klíčová slova)
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování
závislé na komunikační situaci; komunikační žánry:
omluva, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování,
základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače,
zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči
(mimika, gesta)
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování
závislé na komunikační situaci; komunikační žánry:
omluva, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování,
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4. ročník

základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače,
zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči
(mimika, gesta)
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché písemný projev – základní hygienické návyky (správné
formální jednoduché komunikační žánry
komunikační žánry
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení
s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,
čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava
textu); žánry písemného projevu: zpráva, oznámení,
pozvánka, dopis, popis; jednoduché tiskopisy
(přihláška, dotazník), vypravování
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo
zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek,
stejného nebo podobného významu a slova
podobného významu a slova vícevýznamová
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových
vícevýznamová
skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek,
předponovou a koncovku
a koncovku
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových
skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma,
mluveném projevu
projevu
synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část
předponová a příponová, koncovka)
tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam
tvary
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma,
synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část
předponová a příponová, koncovka)
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné
skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
základní skladební dvojici označuje základ věty
skladební dvojice
věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
jednoduchou v souvětí
skladební dvojice
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ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle
potřeby projevu je obměňuje

užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby
projevu je obměňuje

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách

píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu

zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
je

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

volně reprodukuje text podle svých schopností

písemný projev – základní hygienické návyky (správné
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení
s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,
čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava
textu); žánry písemného projevu: zpráva, oznámení,
pozvánka, dopis, popis; jednoduché tiskopisy
(přihláška, dotazník), vypravování
slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma,
synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část
předponová a příponová, koncovka)
pravopis – lexikální, základy morfologického (koncovky
podstatných jmen) a syntaktického (shoda přísudku s
holým podmětem)
pravopis – lexikální, základy morfologického (koncovky
podstatných jmen) a syntaktického (shoda přísudku s
holým podmětem)
písemný projev – základní hygienické návyky (správné
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení
s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,
čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava
textu); žánry písemného projevu: zpráva, oznámení,
pozvánka, dopis, popis; jednoduché tiskopisy
(přihláška, dotazník), vypravování
zážitkové čtení a naslouchání
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
poslech literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
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ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy
EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede rozhovor s
druhými o jejich prožitcích, na základě emfatického
vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí

při jednoduchém rozboru literárních textů používá
elementární literární pojmy

EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků neverbální
komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální
komunikace, zvládá položit vhodnou otázku
EV-5-1-03 se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných,
vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně
hodnotí druhé v běžných podmínkách
EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede rozhovor s
druhými o jejich prožitcích, na základě emfatického
vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí
EV-5-1-01 reflektuje důležitost prvků neverbální
komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální
komunikace, zvládá položit vhodnou otázku
EV-5-1-02 si uvědomuje své schopnosti a silné stránky,
utváří své pozitivní sebehodnocení

se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje
účast na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí
druhé v běžných podmínkách

si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své
pozitivní sebehodnocení

přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
poslech literárních textů
základní literární pojmy – literární druhy a žánry:
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka,
bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář;
divadelní představení, herec, režisér; verš, rým,
přirovnání
akceptace druhého - zážitek přijetí pro každého žáka,
nácvik přátelského přijetí a umění odpustit

sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, podpora
sebeoceňování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na postoje a chování, vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny,
společnosti)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pěstování kritického přístupu k reklamě, hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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4. ročník

jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti, poznávání vlastního kulturního zakotvení, člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako
součást etnika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, uplatňování principu slušného chování (základní
morální normy), důležitost integrace jedince v rodinných a vrstevnických vztazích, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vytváření povědomí o kvalitách typu spolehlivost, spravedlnost, respektování, atd., a pomáhající a prosociální chování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; komunikace v různých situacích (odmítání, omluva, pozdrav,
prosba), otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na
druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; vztahy a naše třída (práce s
přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; hledání pomoci při potížích, dovednosti zvládání stresových situací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích a zvládání učebních problémů
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Český jazyk

4. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo; co o sobě vím a co ne, můj vztah k sobě samému; moje učení; moje vztahy k druhým lidem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; život dětí v jiných zemích, naši sousedé v Evropě, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa, život Evropanů a styl života v evropských rodinách
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•

RVP výstupy
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i
nahlas

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu
vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává

Učivo
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné,
plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné
čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací,
klíčová slova)
zážitkové čtení a naslouchání
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné,
plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné
čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací,
klíčová slova)
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5. ročník

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení

posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a
zapamatuje si z něj podstatná fakta

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor,
zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá
vzkaz na záznamníku

naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé,
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené,
reagovat otázkami)
poslech literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné,
plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné
čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací,
klíčová slova)
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé,
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené,
reagovat otázkami)
poslech literárních textů
čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné,
plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné
čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací,
klíčová slova)
poslech literárních textů
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování
závislé na komunikační situaci; komunikační žánry:
omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování,
dialog na základě obrazového materiálu; základní
komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení
dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika,
gesta)
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5. ročník

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě

rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru

volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle
svého komunikačního záměru

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace

rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně
ji užívá podle komunikační situace

naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé,
vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání
(pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené,
reagovat otázkami)
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování
závislé na komunikační situaci; komunikační žánry:
omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování,
dialog na základě obrazového materiálu; základní
komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení
dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika,
gesta)
zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek,
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových
skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování
závislé na komunikační situaci; komunikační žánry:
omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování,
dialog na základě obrazového materiálu; základní
komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení
dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé
vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika,
gesta)
zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek,
výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových
skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)
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5. ročník

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché písemný projev – základní hygienické návyky (správné
komunikační žánr
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení
s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,
čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava
textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání,
omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz,
inzerát, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška,
dotazník), vypravování
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením
vhodných literárních textů, volná reprodukce
dodržením časové posloupnosti
časové posloupnosti
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo
slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam
stejného nebo podobného významu a slova
podobného významu a slova vícevýznamová
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma,
vícevýznamová
synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část
předponová a příponová, koncovka)
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam
předponovou a koncovku
a koncovku
slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma,
synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část
předponová a příponová, koncovka)
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném
mluveném projevu
projevu
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
tvary
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné
skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
základní skladební dvojici označuje základ věty
skladební dvojice
věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
jednoduchou v souvětí
skladební dvojice
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby
skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní
potřeby projevu je obměňuje
projevu je obměňuje
skladební dvojice
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách pravopis – lexikální, základy morfologického (koncovky
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5. ročník

souhláskách

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu

zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
je

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů

volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří
vlastní literární text na dané téma
rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

při jednoduchém rozboru literárních textů používá
elementární literární pojmy

podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a
měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s holým
podmětem)
pravopis – lexikální, základy morfologického (koncovky
podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a
měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s holým
podmětem)
písemný projev – základní hygienické návyky (správné
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení
s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný,
čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava
textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání,
omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz,
inzerát, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška,
dotazník), vypravování
zážitkové čtení a naslouchání
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
poslech literárních textů
poslech literárních textů
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes
vhodných literárních textů, volná reprodukce
přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
základní literární pojmy – literární druhy a žánry:
báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník,
kniha, čtenář; divadelní představení, herec, režisér;
verš, rým, přirovnání
základní literární pojmy – literární druhy a žánry:
báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník,
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EV-5-1-04 identifikuje základní city, vede rozhovor s
druhými o jejich prožitcích, na základě emfatického
vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí
EV-5-1-06 iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky,
dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné
reaguje asertivně
EV-5-1-05 jednoduchými skutky realizuje tvořivost v
mezilidských vztazích, především v rodině a v kolektivu
třídy

5. ročník

iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže
rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné nabídky
reaguje asertivně

jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských
vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy

kniha, čtenář; divadelní představení, herec, režisér;
verš, rým, přirovnání
společné plnění úkolů, radost ze společné činnosti a
výsledků, ochota dělit se, povzbuzení, přátelství

rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost
odmítnutí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na postoje a chování, vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny,
společnosti)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pěstování kritického přístupu k reklamě, hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti, poznávání vlastního kulturního zakotvení, člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako
součást etnika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, uplatňování principu slušného chování (základní
morální normy), důležitost integrace jedince v rodinných a vrstevnických vztazích, význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti
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5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
vytváření povědomí o kvalitách typu spolehlivost, spravedlnost, respektování, atd., a pomáhající a prosociální chování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; komunikace v různých situacích (odmítání, omluva, pozdrav,
prosba), otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na
druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; vztahy a naše třída (práce s
přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; hledání pomoci při potížích, dovednosti zvládání stresových situací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích a zvládání učebních problémů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo; co o sobě vím a co ne, můj vztah k sobě samému; moje učení; moje vztahy k druhým lidem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; život dětí v jiných zemích, naši sousedé v Evropě, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
naše vlast a Evropa, život Evropanů a styl života v evropských rodinách
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
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Český jazyk

5. ročník

instituce Evropské unie a jejích fungování, základy evropské historie
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
principy sestavování zpravodajství, příklady stavby a uspořádání zpráv a dalších mediálních sdělení (časopisy, noviny, televize)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
výrazové prostředky a jejich uplatnění, výběr slov, obrazů a zvuků z hlediska sledovaného záměru

5.2 Anglický jazyk
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
3
3
3
0
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

11

Anglický jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Organizace - žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s využitím různých forem práce a nebo ve
skupinách
ve vyučovací hodině kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů a reprodukce
daného textu, je kladen důraz na výslovnost
je kladen důraz u textů v písemné a ústní formě i na samostatnou práci žáků se slovníkem a jiné
vyhledávání informací
součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC a různé zajímavé
krátkodobé projekty
žáci se mohou zúčastnit výjezdu do zahraničí a různých soutěží nebo olympiád
formou metody CLIL je angličtina zařazována i do jiných vyučovacích předmětů
Začlenění materiálů vytvořených v rámci projektu „MJU na ZŠ Holoubkov“:
Při vyučování využíváme materiály vytvořené v rámci projektu Multimediální jazyková škola na ZŠ
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Název předmětu

Anglický jazyk

Holoubkov,
reg. č. p CZ.1.07/1.1.12/04.0028:
Vzdělávací metodika pro výuku Anglického jazyka pro žáky 1. stupně základní školy Bavíme se angličtinou
Obsahové, časové a organizační vymezení
1 hodina týdně, od 1. do 2. ročníku
předmětu (specifické informace o předmětu
3 hodiny týdně, od 3. do 5. ročníku
je realizována ve vzdělávací oblasti – Jazyk a jazyková komunikace
důležité pro jeho realizaci)
učebnice i pracovní sešity jsou koncipovány pro stávající časovou dotaci
Integrace předmětů
• Cizí jazyk
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•
•
•

Český jazyk
Matematika
Prvouka
Výtvarná výchova
Informatika
Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
učitel vede žáky k dlouhodobé práci na osvojování si cizího jazyka
učitel vytváří podmínky k vyhledávání a třídění informací
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků
žáci jsou motivováni k systematickému používání naučených jazykových prostředků
žáci jsou vedeni k posouzení vlastního učeníak práci s chybou
Kompetence k řešení problémů:
žácinavrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry
žáci si navzájem radí a pomáhají
učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
Kompetence komunikativní:
učitel vede žáky k souvislému a kultivovanému vyjadřování slovem a písmem, k poslouchání a zapojení
se do rozhovoru, k porozumění a práci s psanými texty a ke spolupráci s ostatními
Kompetence sociální a personální:
učuučitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů
učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu
učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
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Název předmětu

Anglický jazyk
-

žáci respektují pokyny pedagogů
Kompetence občanské:
učitel vede žáky k respektování tradic, kulturních hodnot
žáci jsou motivováni k zdravému životnímu stylu, pohybu
Kompetence pracovní:
učiučitel vede žáky k organizování a plánování učení
učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky
učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů
Kompetence digitální:
žák využívá digitální zařízení a aplikace k učení
žák se vyjadřuje pomocí digitálních prostředků

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

žák vytváří a upravuje digitální obsah
Časová dotace předmětu je posílena o dvě disponibilní hodiny v prvním a druhém ročníku.
V předmětu Anglický jazyk jsou žáci přednostně klasifikováni. Slovní hodnocení využijeme v souladu s
doporučenými podpůrnými opatřeními v rámci vyšetření SPC nebo PPP. Pravidla hodnocení jsou podrobně
zapsána v příslušné kapitole ŠVP ZV.

Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy

Učivo
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Anglický jazyk
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

1. ročník
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které Zvuková podoba jazyka – základní výslovností návyky
jsou sdělovány pomalu s pečlivou výslovností, a reaguje
na ně verbálně i neverbálně.
zopakuje a použije slova, se kterými se v průběhu výuky Zvuková podoba jazyka – základní výslovností návyky
setkal.
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas,
oblékání, svátky, zvířata, moje tělo, barvy, čísla
Jednoduchá sdělení – pozdrav, poděkování,
představování, význam slov v kontextu
rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného
Zvuková podoba jazyka – základní výslovností návyky
textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou
výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu.
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které Zvuková podoba jazyka – základní výslovností návyky
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností.
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
samotného.

Zvuková podoba jazyka – základní výslovností návyky

Jednoduchá sdělení – pozdrav, poděkování,
představování, význam slov v kontextu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků, komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, prosba)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
styl života v evropských rodinách
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Anglický jazyk

1. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou sdělovány pomalu s pečlivou výslovností, a reaguje
na ně verbálně i neverbálně.

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmové činnosti, lidské tělo, oblékání příroda, zvířata,
barvy, čísla, kalendářní rok (svátky)
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění) – věta jednoduchá,
tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě
zopakuje a použije slova, se kterými se v průběhu výuky Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmové činnosti, lidské tělo, oblékání příroda, zvířata,
setkal.
barvy, čísla, kalendářní rok (svátky)
Jednoduchá sdělení pozdrav, poděkování,
představování, antonyma, význam slov v kontextu
rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného
Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu.
podobou slov
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Anglický jazyk

2. ročník

Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmové činnosti, lidské tělo, oblékání příroda, zvířata,
barvy, čísla, kalendářní rok (svátky)
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
píše slova na základně textové a vizuální předlohy.
slova či slovního spojení
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
vizuální předlohy
zájmové činnosti, lidské tělo, oblékání příroda, zvířata,
barvy, čísla, kalendářní rok (svátky)
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností.
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
podobou slov
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmové činnosti, lidské tělo, oblékání příroda, zvířata,
barvy, čísla, kalendářní rok (svátky)
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou
zájmové činnosti, lidské tělo, oblékání příroda, zvířata,
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných
barvy, čísla, kalendářní rok (svátky)
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
oporu
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění) – věta jednoduchá,
tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě
Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální
podobou slov
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu.
oporu
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmové činnosti, lidské tělo, oblékání příroda, zvířata,
barvy, čísla, kalendářní rok (svátky)
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění) – věta jednoduchá,
tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
sdělí jednoduchým způsobem základní informace
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
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Anglický jazyk
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

2. ročník
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a zájmové činnosti, lidské tělo, oblékání příroda, zvířata,
dalších osvojovaných témat
barvy, čísla, kalendářní rok (svátky)
Jednoduchá sdělení pozdrav, poděkování,
představování, antonyma, význam slov v kontextu
Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
podobou slov
osvojovaných témat.
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmové činnosti, lidské tělo, oblékání příroda, zvířata,
barvy, čísla, kalendářní rok (svátky)
Jednoduchá sdělení pozdrav, poděkování,
představování, antonyma, význam slov v kontextu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků, komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, prosba)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
styl života v evropských rodinách
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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3. ročník

•
•
•
•

RVP výstupy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou sdělovány pomalu s pečlivou výslovností, a reaguje
na ně verbálně i neverbálně.

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění), věta jednoduchá, tvorba
otázky a záporu, pořádek slov ve větě
zopakuje a použije slova, se kterými se v průběhu výuky Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
setkal.
zájmová činnost, lidské tělo, oblékání příroda a počasí,
zvířata, barvy, čísla, kalendářní rok (svátky, roční
období), počasí, město
Jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav,
poděkování, představování, synonyma, antonyma,
význam slov v kontextu
rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
pokud má k dispozici vizuální oporu.
podobou slov
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, lidské tělo, oblékání příroda a počasí,
zvířata, barvy, čísla, kalendářní rok (svátky, roční
období), počasí, město
Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou
podobou slov
výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu.
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, lidské tělo, oblékání příroda a počasí,
zvířata, barvy, čísla, kalendářní rok (svátky, roční
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3. ročník

oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení

období), počasí, město
Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
slovního spojení.
podobou slov
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, lidské tělo, oblékání příroda a počasí,
zvířata, barvy, čísla, kalendářní rok (svátky, roční
období), počasí, město
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální
Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
vizuální předlohy
předlohy.
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, lidské tělo, oblékání příroda a počasí,
zvířata, barvy, čísla, kalendářní rok (svátky, roční
období), počasí, město
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a píše slova na základně textové a vizuální předlohy.
Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
vizuální předlohy
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností.
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
podobou slov
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
podobou slov
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
zájmová činnost, lidské tělo, oblékání příroda a počasí,
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
zvířata, barvy, čísla, kalendářní rok (svátky, roční
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
období), počasí, město
oporu
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění), věta jednoduchá, tvorba
otázky a záporu, pořádek slov ve větě
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je
Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
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mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu

pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální
oporu.

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

zapojí se do jednoduchých rozhovorů.

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

sdělí jednoduchým způsobem základní informace
týkající se osvojovaných témat.

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat.
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu,
který se vztahuje k osvojovaným tématům.

výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, lidské tělo, oblékání příroda a počasí,
zvířata, barvy, čísla, kalendářní rok (svátky, roční
období), počasí, město
Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
Jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav,
poděkování, představování, synonyma, antonyma,
význam slov v kontextu
Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
Jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav,
poděkování, představování, synonyma, antonyma,
význam slov v kontextu
Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, lidské tělo, oblékání příroda a počasí,
zvířata, barvy, čísla, kalendářní rok (svátky, roční
období), počasí, město

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění), věta jednoduchá, tvorba
otázky a záporu, pořádek slov ve větě

vyplní osobní údaje do formuláře.

Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
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3. ročník

psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
Jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav,
poděkování, představování, synonyma, antonyma,
význam slov v kontextu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a
Zvuková a grafická podoba jazyka – základní
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
z oblasti svých zájmů a každodenního života
podobou slov
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
zájmová činnost, lidské tělo, oblékání příroda a počasí,
vizuální předlohy
zvířata, barvy, čísla, kalendářní rok (svátky, roční
období), počasí, město
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění), věta jednoduchá, tvorba
otázky a záporu, pořádek slov ve větě
Jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav,
poděkování, představování, synonyma, antonyma,
význam slov v kontextu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků, komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, prosba), cvičení
pozorování a empatického a aktivního naslouchání, dovednosti pro verbální i neverbální sdělování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích
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3. ročník

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
styl života v evropských rodinách
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
organizace vlastního času, plánování učení
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou sdělovány pomalu s pečlivou výslovností, a reaguje
na ně verbálně i neverbálně.

Učivo
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění), základy lexikálního
principu pravopisu – věta jednoduchá, tvorba otázky a
záporu, pořádek slov ve větě
zopakuje a použije slova, se kterými se v průběhu výuky Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
setkal.
zvukovou a grafickou podobou slov
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání,
nákupy, dopravní prostředky, příroda, zvířata, barvy,
čísla, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny
v týdnu, hodiny), počasí, město, důležité zeměpisné
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4. ročník

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu,
pokud má k dispozici vizuální oporu.

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení

rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného
textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou
výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu.

údaje
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov

přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či
slovního spojení

Jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a
dopis z prázdnin, omluva, žádost, poděkování,
představování, synonyma, antonyma, význam slov v
kontextu, práce se slovníkem
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
vizuální předlohy
předlohy.
zvukovou a grafickou podobou slov
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání,
nákupy, dopravní prostředky, příroda, zvířata, barvy,
čísla, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny
v týdnu, hodiny), počasí, město, důležité zeměpisné
údaje
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností.
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
výslovností
zvukovou a grafickou podobou slov
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných
zvukovou a grafickou podobou slov
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
vizuální oporu
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání,
nákupy, dopravní prostředky, příroda, zvířata, barvy,
čísla, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny
v týdnu, hodiny), počasí, město, důležité zeměpisné
údaje
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4. ročník

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální
vizuální oporu
oporu.

Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání,
nákupy, dopravní prostředky, příroda, zvířata, barvy,
čísla, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny
v týdnu, hodiny), počasí, město, důležité zeměpisné
údaje
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a
dopis z prázdnin, omluva, žádost, poděkování,
představování, synonyma, antonyma, význam slov v
kontextu, práce se slovníkem
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
sdělí jednoduchým způsobem základní informace
Jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
týkající se osvojovaných témat
dopis z prázdnin, omluva, žádost, poděkování,
volného času a dalších osvojovaných témat
představování, synonyma, antonyma, význam slov v
kontextu, práce se slovníkem
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
odpovídá na jednoduché otázky týkající se osvojovaných Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších témat
zvukovou a grafickou podobou slov
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění), základy lexikálního
principu pravopisu – věta jednoduchá, tvorba otázky a
záporu, pořádek slov ve větě
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu,
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným který se vztahuje k osvojovaným tématům.
zvukovou a grafickou podobou slov
tématům
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání,
nákupy, dopravní prostředky, příroda, zvířata, barvy,
čísla, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny
v týdnu, hodiny), počasí, město, důležité zeměpisné
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údaje
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
oporu
zvukovou a grafickou podobou slov
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
zájmová činnost, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání,
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
nákupy, dopravní prostředky, příroda, zvířata, barvy,
života
čísla, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny
v týdnu, hodiny), počasí, město, důležité zeměpisné
údaje
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech (pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
z oblasti svých zájmů a každodenního života
zvukovou a grafickou podobou slov
života
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání,
nákupy, dopravní prostředky, příroda, zvířata, barvy,
čísla, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny
v týdnu, hodiny), počasí, město, důležité zeměpisné
údaje
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění), základy lexikálního
principu pravopisu – věta jednoduchá, tvorba otázky a
záporu, pořádek slov ve větě
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
vyplní osobní údaje do formuláře
Jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a
dopis z prázdnin, omluva, žádost, poděkování,
představování, synonyma, antonyma, význam slov v
kontextu, práce se slovníkem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků, komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, prosba), cvičení
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4. ročník

pozorování a empatického a aktivního naslouchání, dovednosti pro verbální i neverbální sdělování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
organizace vlastního času, plánování učení, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
styl života v evropských rodinách, naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace, instituce Evropské unie a jejich fungování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků pro tvorbu vhodných sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
komunikace a spolupráce v týmu
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
Učivo
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které Zvuková a grafická podoba jazyka –fonetické znaky
jsou sdělovány pomalu s pečlivou výslovností, a reaguje (pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
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CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu

5. ročník
na ně verbálně i neverbálně.

zvukovou a grafickou podobou slov
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění),základy lexikálního
principu pravopisu – věta jednoduchá, tvorba otázky a
záporu, pořádek slov ve větě
zopakuje a použije slova, se kterými se v průběhu výuky Zvuková a grafická podoba jazyka –fonetické znaky
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
setkal.
zvukovou a grafickou podobou slov
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, jídlo, nákupy, dopravní prostředky,
příroda, zvířata, čísla, kalendářní rok (svátky, roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), počasí, město,
důležité zeměpisné údaje, cestování
Jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a
dopis z prázdnin, omluva, žádost, poděkování,
představování, synonyma, antonyma, význam slov v
kontextu, práce se slovníkem
rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, Zvuková a grafická podoba jazyka –fonetické znaky
pokud má k dispozici vizuální oporu.
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, jídlo, nákupy, dopravní prostředky,
příroda, zvířata, čísla, kalendářní rok (svátky, roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), počasí, město,
důležité zeměpisné údaje, cestování
Zvuková a grafická podoba jazyka –fonetické znaky
rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou
zvukovou a grafickou podobou slov
výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu.
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, jídlo, nákupy, dopravní prostředky,
příroda, zvířata, čísla, kalendářní rok (svátky, roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), počasí, město,
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5. ročník

důležité zeměpisné údaje, cestování
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
slova či slovního spojení
slovního spojení
zájmová činnost, jídlo, nákupy, dopravní prostředky,
příroda, zvířata, čísla, kalendářní rok (svátky, roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), počasí, město,
důležité zeměpisné údaje, cestování
Jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a
dopis z prázdnin, omluva, žádost, poděkování,
představování, synonyma, antonyma, význam slov v
kontextu, práce se slovníkem
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální
Zvuková a grafická podoba jazyka –fonetické znaky
vizuální předlohy
předlohy.
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, jídlo, nákupy, dopravní prostředky,
příroda, zvířata, čísla, kalendářní rok (svátky, roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), počasí, město,
důležité zeměpisné údaje, cestování
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění),základy lexikálního
principu pravopisu – věta jednoduchá, tvorba otázky a
záporu, pořádek slov ve větě
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které Zvuková a grafická podoba jazyka –fonetické znaky
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností.
zvukovou a grafickou podobou slov
výslovností
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, jídlo, nákupy, dopravní prostředky,
příroda, zvířata, čísla, kalendářní rok (svátky, roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), počasí, město,
důležité zeměpisné údaje, cestování
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
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5. ročník

smysl sdělení a porozumění),základy lexikálního
principu pravopisu – věta jednoduchá, tvorba otázky a
záporu, pořádek slov ve větě
Zvuková a grafická podoba jazyka –fonetické znaky
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných
zvukovou a grafickou podobou slov
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
vizuální oporu
Tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas a
zájmová činnost, jídlo, nákupy, dopravní prostředky,
příroda, zvířata, čísla, kalendářní rok (svátky, roční
období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), počasí, město,
důležité zeměpisné údaje, cestování
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je
Zvuková a grafická podoba jazyka –fonetické znaky
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
vizuální oporu
oporu.
zvukovou a grafickou podobou slov
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a
dopis z prázdnin, omluva, žádost, poděkování,
představování, synonyma, antonyma, význam slov v
kontextu, práce se slovníkem
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
sdělí jednoduchým způsobem základní informace
Zvuková a grafická podoba jazyka –fonetické znaky
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a (pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
volného času a dalších osvojovaných témat
dalších osvojovaných témat
zvukovou a grafickou podobou slov
Jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a
dopis z prázdnin, omluva, žádost, poděkování,
představování, synonyma, antonyma, význam slov v
kontextu, práce se slovníkem
Zvuková a grafická podoba jazyka –fonetické znaky
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
zvukovou a grafickou podobou slov
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
osvojovaných témat.
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění),základy lexikálního
principu pravopisu – věta jednoduchá, tvorba otázky a
záporu, pořádek slov ve větě
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5. ročník

Jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a
dopis z prázdnin, omluva, žádost, poděkování,
představování, synonyma, antonyma, význam slov v
kontextu, práce se slovníkem
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu,
Jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným který se vztahuje k osvojovaným tématům.
dopis z prázdnin, omluva, žádost, poděkování,
tématům
představování, synonyma, antonyma, význam slov v
kontextu, práce se slovníkem
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, Zvuková a grafická podoba jazyka –fonetické znaky
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
oporu
zvukovou a grafickou podobou slov
Zvuková a grafická podoba jazyka –fonetické znaky
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech (pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
z oblasti svých zájmů a každodenního života
života
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět
(jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují
smysl sdělení a porozumění),základy lexikálního
principu pravopisu – věta jednoduchá, tvorba otázky a
záporu, pořádek slov ve větě
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
vyplní osobní údaje do formuláře
Zvuková a grafická podoba jazyka –fonetické znaky
(pasivně) základní výslovnostní návyky, vztah mezi
zvukovou a grafickou podobou slov
Jednoduchá sdělení – adresa, blahopřání, pozdrav a
dopis z prázdnin, omluva, žádost, poděkování,
představování, synonyma, antonyma, význam slov v
kontextu, práce se slovníkem
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
komunikace a spolupráce v týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků pro tvorbu vhodných sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
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5. ročník

naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků, komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, prosba), cvičení
pozorování a empatického a aktivního naslouchání, dovednosti pro verbální i neverbální sdělování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
organizace vlastního času, plánování učení, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
kořeny a zdroje evropské civilizace, instituce Evropské unie a jejich fungování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
styl života v evropských rodinách, naše vlast a Evropa, státní a evropské symboly

5.3 Matematika
1. ročník
4
Povinný
Název předmětu
Oblast

2. ročník
5
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
5
5
5
0
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

24

Matematika
Matematika a její aplikace

75

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Název předmětu
Charakteristika předmětu

Matematika
Matematické vzdělávání pomáhá žákům vnímat význam matematiky v životě.
Žáci se učí vyjadřovat pomocí čísel.
Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost.
Žáci se učí svoji práci kontrolovat, srovnávat, učí se sebedůvěře, schopnosti uvažovat.
Obsahové, časové a organizační vymezení
realizován v 1. až 5. ročníku, v prvním ročníku 4, v ostatních 5 vyučovacích hodin týdně
předmětu (specifické informace o předmětu . Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tématické okruhy:
čísla a početní operace
důležité pro jeho realizaci)
Číslo a proměnná
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a prostoru
Integrace předmětů
• Matematika a její aplikace
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•
•
•
•
•

Anglický jazyk
Český jazyk
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Pracovní činnosti
Výtvarná výchova
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů početních operací,
algoritmů, metod řešení úloh…/
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků
žáci poznávají a uvědomují si velikosti věcí a čísel, změny analyzují s tabulek, diagramů a grafů
Kompetence k řešení problémů:
žáci jsou vedeni k provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě
správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku, vzhledem
k podmínkám úlohy nebo problému, k využívání matematických poznatků a dovedností
v praktických činnostech - odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
Kompetence komunikativní:
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Název předmětu

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu

Způsob hodnocení žáků

Matematika
žáci se učí spolupráci a komunikaci při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících
situace z běžného života
Kompetence sociální a personální:
žáci jsou vedeni k rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti při řešení úloh, sebekontrole při každém
kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření
dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo
vyvracení pomocí protipříkladů
Kompetence občanské:
žáci jsou vedeni k vnímání reálného světa a jeho porozumění / matematizací reálných situací /,
k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití
Kompetence pracovní:
žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s učebními pomůckami
Kompetence digitální:
žák využívá digitální zařízení a aplikace k učení
žák získává, vyhledává a kriticky posuzuje data a informace
žák se vyjadřuje pomocí digitálních prostředků
žák vytváří a upravuje digitální obsah
Matematika je po obsahové stránce (plní všechny očekávané výstupy za 1. i 2. období) shodná s oborem
Matematika v RVP ZV a v soulady se standardy pro Matematiku. Stejně jako v ostatních předmětech je zde
realizováno průřezové téma „Osobnostní a sociální výchova“, "Výchova demokratického občana" a
"Enviromentální výchova" především způsobem práce (skupinová práce), vedením k adekvátnímu
sebehodnocení (na základě vlastního sebepoznávání), praktickým vyučováním a aktivní komunikací.
Předmět je realizován ve všech ročnících 1. stupně (viz učební plán) v 45 minutových vyučovacích
jednotkách. V případě projektů či exkurzí, návštěv spolupracujících organizací se dle potřeby hodiny budou
organizovat v jiném režimu (vždy v souladu s hygienickými předpisy).
Hodinová dotace během 1. stupně je posílena o 4 disponibilní hodiny.
V předmětu Matematika jsou žáci přednostně klasifikováni. Slovní hodnocení využijeme v souladu s
doporučenými podpůrnými opatřeními v rámci vyšetření SPC nebo PPP. Pravidla hodnocení jsou podrobně
zapsána v příslušné kapitole ŠVP ZV.

77

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
daným počtem prvků
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly do 20

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

řeší úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace

Učivo
přirozená čísla do 20

přirozená čísla do 20
zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění na
číselné ose
porovnávání čísel
číselné řady
úvod do sčítání a odčítání s přechodem 10
zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění na
číselné ose
porovnávání čísel
číselné řady
pojmy před, za, hned před, hned za
přirozená čísla do 20
sčítání a odčítání
úvod do sčítání a odčítání s přechodem 10
přirozená čísla do 20
zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění na
číselné ose
sčítání a odčítání
úvod do sčítání a odčítání s přechodem 10
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Matematika

1. ročník

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického orientuje se v čase
života
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického popisuje jednoduché závislosti z praktického života
života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
doplňuje tabulky, posloupnosti čísel
čísel

tabulky
tabulky

tabulky
číselné pyramidy
pojmy před, za, hned před, hned za
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní rovinné útvary základní útvary v rovině – čtverec, obdélník,
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci trojúhelník, kruh,
realitě jejich reprezentaci
základní útvary v prostoru – tělesa
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v
základní útvary v rovině – čtverec, obdélník,
útvary v rovině
rovině
trojúhelník, kruh,
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec (přírodní zdroje), náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady)
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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2. ročník

•
•
•

RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
daným počtem prvků
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace

provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického orientuje se v čase
života

Učivo
přirozená čísla numerace v oboru přirozených čísel do
100
přirozená čísla numerace v oboru přirozených čísel do
100
zápis čísla v desítkové soustavě, a jeho znázornění
(číselná osa, teploměr)
porovnávání čísel v oboru přirozených čísel do 100
zápis čísla v desítkové soustavě, a jeho znázornění
(číselná osa, teploměr)
přirozená čísla numerace v oboru přirozených čísel do
100
násobilka – násobení a dělení přirozených čísel v
oboru násobilky
písemné algoritmy početních operací - sčítání a
odčítání přirozených čísel v oboru do 100 přechodem
desítky
násobilka – násobení a dělení přirozených čísel v
oboru násobilky
písemné algoritmy početních operací - sčítání a
odčítání přirozených čísel v oboru do 100 přechodem
desítky
řešení a tvoření slovních úloh na sčítání, odčítání,
násobení, dělení
závislosti
orientace v čase (určování času,základní jednotky času
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Matematika

2. ročník

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci

popisuje jednoduché závislosti z praktického života

– hodina, minuta)
závislosti

doplňuje tabulky

diagramy, tabulky

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě
jejich reprezentaci

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky

porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku
úsečky

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v
rovině

základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh,
čtyřúhelník, mnohoúhelník
základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, koule,
měření a rýsování úseček dané délky (cm a mm)
základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh,
čtyřúhelník, mnohoúhelník
délka úsečky; jednotky
měření a rýsování úseček dané délky (cm a mm)
základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh,
čtyřúhelník, mnohoúhelník
osově souměrné útvary

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec (přírodní zdroje), náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
daným počtem prvků
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá
a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v

orientuje se v čase, provádí jednoduché převody
jednotek času
popisuje jednoduché závislosti z praktického života

provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly

Učivo
přirozená čísla

přirozená čísla
zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění
(číselná osa, teploměr, model)
zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění
(číselná osa, teploměr, model)
přirozená čísla
násobilka
vlastnosti početních operací s čísly
násobilka
vlastnosti početních operací s čísly
písemné algoritmy početních operací
závislosti a jejich vlastnosti
závislosti a jejich vlastnosti

doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

diagramy, grafy, tabulky

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě

základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník,
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3. ročník

realitě jejich reprezentaci

jejich reprezentaci

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku
úsečky
rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v
rovině

trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, koule,
válec
délka úsečky; jednotky délky a jejich převody
základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník,
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
vzájemná poloha dvou přímek v rovině
osově souměrné útvary

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec (přírodní zdroje), náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady), zajišťování ochrany životního prostředí v obci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků

4. ročník

• Kompetence digitální
ŠVP výstupy
používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
daným počtem prvků

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

provádí písemné početní operace v oboru přirozených
čísel

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického

zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a
kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace v celém oboru přirozených čísel

provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly

modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě
zlomku
porovná, zlomky se stejným základem v oboru kladných
čísel
orientuje se v čase, provádí jednoduché převody
jednotek času
popisuje jednoduché závislosti z praktického života

Učivo
přirozená čísla, zlomky
zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění
(číselná osa, teploměr, model)
zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění
(číselná osa, teploměr, model)
přirozená čísla, zlomky
násobilka
vlastnosti početních operací s čísly
přirozená čísla, zlomky
násobilka
vlastnosti početních operací s čísly
slovní úlohy
násobilka
vlastnosti početních operací s čísly
přirozená čísla, zlomky
písemné algoritmy početních operací
přirozená čísla, zlomky

vlastnosti početních operací s čísly

přirozená čísla, zlomky
přirozená čísla, zlomky
závislosti a jejich vlastnosti
závislosti a jejich vlastnosti
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života

slovní úlohy

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel

doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data

vyhledává, sbírá a třídí data

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce

čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky

porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku
úsečky

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v
rovině

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran

narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec,
obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché
konstrukce
sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry,
obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a

sestrojí rovnoběžky a kolmice
určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá
základní jednotky obsahu
rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru
překládáním papíru
řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy,

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě
jejich reprezentaci

diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
číselné a obrázkové řady
závislosti a jejich vlastnosti
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník,
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan,
koule, kužel, válec
prostorová představivost
základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník,
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník,
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník,
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
délka úsečky; jednotky délky a jejich převody
obvod a obsah obrazce
vzájemná poloha dvou přímek v rovině
obvod a obsah obrazce
osově souměrné útvary

slovní úlohy
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4. ročník

problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých
obvyklých postupech a algoritmech školské
postupech a algoritmech školské matematiky
matematiky

číselné a obrázkové řady
prostorová představivost
římské číslice

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec (přírodní zdroje), náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady), zajišťování ochrany životního prostředí v obci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
naši sousedé v Evropě
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s
daným počtem prvků

Učivo
přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky,
záporná čísla
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M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na
číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

provádí písemné početní operace v oboru přirozených
čísel

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel

zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a
kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace v celém oboru přirozených čísel

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem v oboru kladných čísel
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné
ose
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času

modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě
zlomku
porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v
oboru kladných čísel
přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose
desetinné číslo dané hodnoty
porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého
záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose

přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky,
záporná čísla
přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky,
záporná čísla
přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky,
záporná čísla
přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky,
záporná čísla

orientuje se v čase, provádí jednoduché převody
jednotek času

závislosti a jejich vlastnosti
jednotky času, objemu
závislosti a jejich vlastnosti

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
provádí zpaměti jednoduché početní operace s
přirozenými čísly
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje
osvojené početní operace

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického popisuje jednoduché závislosti z praktického života

zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění
(číselná osa, teploměr, model)
zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění
(číselná osa, teploměr, model)
násobilka
násobilka
vlastnosti početních operací s čísly
násobilka
vlastnosti početních operací s čísly
písemné algoritmy početních operací
násobilka
písemné algoritmy početních operací
přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky,
záporná čísla
násobilka
aritmetický průměr
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5. ročník

života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel

doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data

vyhledává, sbírá a třídí data

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy

čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě
realitě jejich reprezentaci
jejich reprezentaci

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky

porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku
úsečky

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v
rovině

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran

narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec,
obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché
konstrukce
sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry,
obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu

sestrojí rovnoběžky a kolmice
určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá
základní jednotky obsahu

slovní úlohy
jednotky času, objemu
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
magické čtverce
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
slovní úlohy
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
číselné a obrázkové řady
základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník,
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan,
koule, kužel, válec
prostorová představivost
základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník,
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
délka úsečky; jednotky délky a jejich převody
základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník,
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
základní útvary v rovině – lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník,
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
délka úsečky; jednotky délky a jejich převody
obvod a obsah obrazce
vzájemná poloha dvou přímek v rovině
obvod a obsah obrazce
povrch krychle, kvádru
jednotky obsahu
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5. ročník

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově osově souměrné útvary
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru
osa úsečky
překládáním papíru
čtvercová síť, souřadnice bodů
slovní úlohy
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy,
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých číselné a obrázkové řady
obvyklých postupech a algoritmech školské
postupech a algoritmech školské matematiky
magické čtverce
matematiky
prostorová představivost
římské číslice
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec (přírodní zdroje), náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady), zajišťování ochrany životního prostředí v obci
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, hledání pomoci při potížích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
naši sousedé v Evropě
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5.4 Informatika
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
0
Povinný
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

2

Informatika

Informatika
Žáci si prostřednictvím her, experimentů, diskusí a dalších aktivit vytvářejí první představy o způsobech,
jakými se dají data a informace zaznamenávat,
a objevují informatické aspekty světa kolem nich. Postupně si žáci rozvíjejí schopnost popsat problém,
analyzovat ho a hledat jeho řešení. Ve vhodném programovacím prostředí si ověřují algoritmické postupy.
Do výuky jsou zařazovány základy robotiky jako aplikovaná oblast, propojující informatiku a programování s
technikou, podporuje tvořivost a projektovou činnost a rozvíjí tak informatické myšlení. Informatika také
společně s ostatními obory pokládá základy uživatelských dovedností.
Poznáváním, jak se s digitálními technologiemi pracuje, si žáci vytvářejí základ pro pochopení
informatických konceptů. Součástí je i bezpečné zacházení s technologiemi a osvojování dovedností a
návyků, které vedou k prevenci rizikového chování.
Obsahové, časové a organizační vymezení
realizován v 4. a 5. ročníku po jedné hodině týdně (všichni žáci - základy práce na počítači, tabletu a
předmětu (specifické informace o předmětu interaktivní tabuli pro výstup na 2. stupeň nebo na víceleté gymnázium, ovládání robotických hraček a
důležité pro jeho realizaci)
stavebnic )
Integrace předmětů
• Informatika
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•
•
•

Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Výtvarná výchova
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Název předmětu

Informatika

•
•

Pracovní činnosti
Český jazyk
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW,
spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod
kompetence žáků
Kompetence k řešení problémů:
žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že
v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy,
které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více
vyučující v roli konzultanta – žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení
a dotažení do konce
Kompetence komunikativní:
žáci seučí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají
prostřednictvím elektronické pošty
při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii,
náležitosti apod.)
Kompetence sociální a personální:
při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu,
rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod.
žáci jsou přizváni k hodnocení prací – žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné
komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se respektovat se navzájem
Kompetence občanské:
žáci jsou seznamováni s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon,
ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla …) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve
škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo …)
při zpracování informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se
mohou dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami
Kompetence pracovní:
žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
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Název předmětu

Informatika
žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst
Kompetence digitální:
- žáci se učí ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby, vedeme je k využívání těchto
zařízení při učení i zapojení do života školy a společnosti, k samostatnému rozhodování, které technologie
pro jakou činnost či řešení problému použít
- žáci získávají, vyhledávají, kriticky posuzují a sdílejí data, informace a digitální obsah
- žáci se vyjadřují za pomoci digitálních prostředků
- žáci využívají digitální technologie k usnadnění práce a zefektivnění pracovních postupů
- žáci se seznamují s novými technologiemi a společně hodnotí jejich přínosy a rizika jejich využívání

Způsob hodnocení žáků

- snaží se předcházet situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na
tělesné a duševní zdraví v rámci sdílení informací v digitálním prostředí
V předmětu Informatika jsou žáci přednostně klasifikováni. Slovní hodnocení využijeme v souladu s
doporučenými podpůrnými opatřeními v rámci vyšetření SPC nebo PPP. Pravidla hodnocení jsou podrobně
zapsána v příslušné kapitole ŠVP ZV.

Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými

Učivo
Digitální zařízení
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Informatika

4. ročník

typu
pracuje, vysvětlí, k čemu slouží
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro
práci s digitálními technologiemi
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého edituje digitální text, vytvoří obrázek
typu
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro
práci s digitálními technologiemi

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého přehraje zvuk či video
typu
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro
práci s digitálními technologiemi
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého uloží svoji práci do souboru, otevře soubor
typu
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro
práci s digitálními technologiemi
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého používá krok zpět, zoom
typu
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého řeší úkol použitím schránky
typu
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním
typu
zařízením
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro
práci s digitálními technologiemi

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého uvede různé příklady využití digitálních technologií v
typu
zaměstnání rodičů

Ovládání myši
Kreslení čar, vybarvování
Kreslení bitmapových obrázků
Psaní slov na klávesnici
Editace textu
Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace
Používání ovladačů
Přehrávání zvuku
Ukládání práce do souboru
Otevírání souborů
Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)
Používání ovladačů
Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom)
Digitální zařízení
Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace
Ovládání myši
Používání ovladačů
Ukládání práce do souboru
Otevírání souborů
Přehrávání zvuku
Využití digitálních technologií v různých oborech
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4. ročník

Propojení technologií, internet
I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci
Práce se soubory
typu
Sdílení dat, cloud
Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví
I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika,
uživatele
která s takovým propojením souvisejí
která s takovým propojením souvisejí
Propojení technologií, internet
Technické problémy a přístupy k jejich řešení
I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví
která s takovým propojením souvisejí
a odhlásí se z něj
uživatele
Práce se soubory
Propojení technologií, internet
Sdílení dat, cloud
Práce se soubory
I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na
která s takovým propojením souvisejí
vzdálených počítačích a spouští online aplikace
Propojení technologií, internet
Sdílení dat, cloud
Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví
I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro
rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá
uživatele
práci s digitálními technologiemi
pomoc dospělého
Technické problémy a přístupy k jejich řešení
I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a
Piktogramy, emodži
sdělí informaci obrázkem
znázorní ji
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu
Tvary, skládání obrazce
I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a
Piktogramy, emodži
předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel
znázorní ji
Kód
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu
Tvary, skládání obrazce
I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a
Kód
zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text
znázorní ji
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu
Přenos na dálku, šifra
I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a
zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí
Piktogramy, emodži
znázorní ji
mřížky
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4. ročník

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu
I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a
znázorní ji
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory,
používá opakování a připravené podprogramy
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či
programu, najde a opraví v něm případnou chybu
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory,
používá opakování a připravené podprogramy

obrázek složí z daných geometrických tvarů či
navazujících úseček

Kód
Pixel, rastr, rozlišení
Pixel, rastr, rozlišení

sestaví program pro robota

Tvary, skládání obrazce
Sestavení jednoduchého programu a oživení robota

oživí robota a otestuje jeho chování
najde chybu v programu a opraví ji

Sestavení jednoduchého programu a oživení robota
Sestavení jednoduchého programu a oživení robota

upraví program pro příbuznou úlohu

Sestavení jednoduchého programu a oživení robota

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vliv médií na každodenní život, společnost, role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
komunikace a spolupráce v týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupině, týmová spolupráce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality)
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4. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje
materiálech
odpovědi na základě dat

Učivo
Data, druhy dat
Kritéria kontroly dat

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná
data
I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná
data

doplní posloupnost prvků

Doplňování tabulky a datových řad

umístí data správně do tabulky

Řazení dat v tabulce
Vizualizace dat v grafu

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná
data

doplní prvky v tabulce

Doplňování tabulky a datových řad
Řazení dat v tabulce

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná
data

v posloupnosti opakujících se prvků nahradí chybný za
správný

Kritéria kontroly dat
Řazení dat v tabulce
Vizualizace dat v grafu
Příkazy a jejich spojování
Pohyb a razítkování

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví
program pro ovládání postavy
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory,
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5. ročník

používá opakování a připravené podprogramy

Vlastní bloky a jejich vytváření

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů v programu najde a opraví chyby
I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše
jednotlivé kroky jeho řešení
I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či
programu, najde a opraví v něm případnou chybu

Příkazy a jejich spojování
Opakování příkazů

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory,
používá opakování a připravené podprogramy

Pohyb a razítkování
Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy
rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, Opakování příkazů
co se bude opakovat a kolikrát
Pohyb a razítkování
Kombinace procedur
vytvoří a použije nový blok
Vlastní bloky a jejich vytváření

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory,
používá opakování a připravené podprogramy
I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či
programu, najde a opraví v něm případnou chybu
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů upraví program pro obdobný problém
I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či
programu, najde a opraví v něm případnou chybu

I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná
nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi
I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná
určí, jak spolu prvky souvisí
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví
program řídící chování postavy
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím
rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř opakování, před
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory,
nebo za něj
používá opakování a připravené podprogramy
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím
vytváří, používá a kombinuje vlastní bloky
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory,
používá opakování a připravené podprogramy
I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky
jednotlivé kroky jeho řešení

Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy
Vlastní bloky a jejich vytváření
Kombinace procedur
Systém, struktura, prvky, vztahy
Systém, struktura, prvky, vztahy
Změna vlastností postavy pomocí příkazu
Ladění, hledání chyb

Programovací projekt

Kreslení čar
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5. ročník

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory,
používá opakování a připravené podprogramy

rozhodne, jestli a jak lze zapsaný program nebo postup
zjednodušit

Pevný počet opakování
Čtení programů

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a
znázorní ji
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu
I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a
znázorní ji
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu
I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a
znázorní ji
I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů

pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty

Graf, hledání cesty

pomocí obrázku znázorní jev

Schémata, obrázkové modely

pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy

Model

v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví
program pro řízení pohybu a reakcí postav

Ovládání pohybu postav
Násobné postavy a souběžné reakce
Modifikace programu
Animace střídáním obrázků
Spouštění pomocí událostí
Vysílání zpráv mezi postavami
Sestavení programu a oživení robota
Sestavení programu a oživení robota

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů používá události ke spuštění činnosti postav

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory,
používá opakování a připravené podprogramy
I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či
programu, najde a opraví v něm případnou chybu

ovládá více postav pomocí zpráv
sestaví robota podle návodu
sestaví program pro robota

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory,
používá opakování a připravené podprogramy
I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory,

upraví program pro příbuznou úlohu

Sestavení programu a oživení robota
Ladění, hledání chyb
Sestavení programu a oživení robota
Modifikace programu

používá opakování, události ke spouštění programu

Opakování příkazů

oživí robota, otestuje jeho chování
najde chybu v programu a opraví ji
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5. ročník

používá opakování a připravené podprogramy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
vztahy a naše třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
vliv médií na každodenní život, společnost, role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
místa, události mající vztah k Evropě a světu, naši sousedé v Evropě
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
komunikace a spolupráce v týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
práce ve skupině, týmová spolupráce
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5.5 Prvouka
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník 5. ročník 6. ročník
2
0
0
0
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

6

Prvouka
Člověk a jeho svět
pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů jejich vzájemných vztahů a souvislostí
utváří se první ucelený obraz světa
poznávání sebe i nejbližšího okolí
seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy
vnímání lidí a vztahů mezi nimi
všímání si podstatných stránek, krásy lidských výtvorů, přírodních jevů
porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti
porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům
chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti
Vzdělávací obsah je členěn do 5 tématických okruhů:
1. Místo, kde žijeme – důraz je kladen na dopravní výchovu, která je v rámci tohoto předmětu
začleněna, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých
zkušeností žáků
2. Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se se
základními právy a povinnostmi
3. Lidé a čas – orientace v dějích a čase
4. Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a
rozmanitosti živé i neživé přírody
5. Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci, o
bezpečném chování v různých životních situacích. Poznávání sebe na základě poznávání člověka
jako živé bytosti.
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Název předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Prvouka
vyučuje se v 1. a 2. i 3. ročníku 2 hodiny týdně

•
•
•
•
•
•

Člověk a jeho svět

Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Tělesná výchova
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Žáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět.
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
poznávání podstaty zdraví a příčin nemocí
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
upevňování preventivního chování
kompetence žáků
orientace ve světě informací
časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
učitel motivuje žáky k celoživotnímu učení
Kompetence k řešení problémů:
žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a
bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
poznávají a ovlivňují svou jedinečnost
učitel pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
učitel učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi, apod., využívají různých
informačních zdrojů
Kompetence komunikativní:
Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech.
jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci
pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a
výtvorech
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Prvouka
přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
učitel podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému
se naslouchání a zdůvodňování svých závěrů
Kompetence sociální a personální:
Žáci pracují ve skupině
efektivně spolupracují na řešení problémů
učí se respektovat názory druhých
přispívají k diskusi
učí se věcně argumentovat
učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů
Kompetence občanské:
učitel utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
učitel vede žáky k respektování pravidel
Kompetence pracovní:
Žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.
učitel učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení
učitel zohledňuje soudobý stav a poznání technického rozvoje
Kompetence digitální:
žák využívá digitální zařízení a aplikace k učení
učitel učí žáky získávat, vyhledávat a kriticky posuzovat data a informace
V předmětu Prvouka jsou žáci přednostně klasifikováni. Slovní hodnocení využijeme v souladu s
doporučenými podpůrnými opatřeními v rámci vyšetření SPC nebo PPP. Pravidla hodnocení jsou podrobně
zapsána v příslušné kapitole ŠVP ZV.

Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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Prvouka

1. ročník

•
•
•
•

RVP výstupy
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí

Učivo
domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště
škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy,
bezpečná cesta do školy; riziková místa a situace
orientace v čase a časový řád – denní režim, roční
období
rostliny, živočichové – znaky života, význam v přírodě
a pro člověka
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role
rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje
život a funkce rodiny, zaměstnání
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
lidí, jejich přednostem i nedostatkům
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
nedostatkům
ohleduplnost, zvládání vlastní emocionality; rizikové
situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace
a pracovních činností
činností
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
ohleduplnost, zvládání vlastní emocionality; rizikové
situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
orientace v čase a časový řád – denní režim, roční
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
období
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
současnost a minulost v našem životě – proměny
způsobu života, průběh lidského života
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě rostliny, živočichové – znaky života, význam v přírodě
a pro člověka
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
v jednotlivých ročních obdobích
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí
rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a
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1. ročník

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

uplatňuje základní hygienické návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou

rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá
bezpečná místa pro hru a trávení volného času;
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou

chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci,

sezónními činnostmi
lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy
péče o zdraví, zdravý životní styl, denní režim, správná
výživa, pitný režim, drobné úrazy a poranění, prevence
úrazů, první pomoc při drobných poraněních,
rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi

osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém
prostředí,
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví - čísla tísňového volání, správný
způsob volání na tísňovou linku
místo pro hru – kde si hrát (vhodná a nevhodná místa
ke hře)
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace

chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
ohleduplnost, zvládání vlastní emocionality; rizikové
situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém
prostředí,
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná
mimořádných událostech
mimořádných událostech
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém
prostředí,
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
v běžných činnostech školy uplatňuje pravidla chůze po škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy,
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1. ročník

využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
chodníku a po silnici
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bezpečně překoná silnici
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého rozlišuje bezpečná a nebezpečná místa pro hru
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
v modelových situacích prokáže znalost správného
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
cestování autem
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby

bezpečná cesta do školy; riziková místa a situace
silniční provoz – kdo je účastník silničního provozu
(chodec, cyklista, dopravní prostředky), pojmy v
silničním provozu -chodník, obrubník, zábradlí, silnice,
přechode pro chodce
chodník – základní pravidla chůze po chodníku
silnice – co se děje na silnici, chůze po silnici, reflexní
doplňky
škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy,
bezpečná cesta do školy; riziková místa a situace
silniční provoz – kdo je účastník silničního provozu
(chodec, cyklista, dopravní prostředky), pojmy v
silničním provozu -chodník, obrubník, zábradlí, silnice,
přechode pro chodce
chodník – základní pravidla chůze po chodníku
silnice – co se děje na silnici, chůze po silnici, reflexní
doplňky
přecházení – silnice bez přechodu, přecházení po
přechodu
rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém
prostředí,
místo pro hru – kde si hrát (vhodná a nevhodná místa
ke hře)
silniční provoz – kdo je účastník silničního provozu
(chodec, cyklista, dopravní prostředky), pojmy v
silničním provozu -chodník, obrubník, zábradlí, silnice,
přechode pro chodce
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1. ročník

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
rozezná a používá bezpečnou cestu do školy
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

cestování – jízda autem, základní pravidla –
autosedačka a zádržné systémy, výstup a nástup
silniční provoz – kdo je účastník silničního provozu
(chodec, cyklista, dopravní prostředky), pojmy v
silničním provozu -chodník, obrubník, zábradlí, silnice,
přechode pro chodce
chodník – základní pravidla chůze po chodníku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les (les v našem prostředí), vodní zdroje, lidské sídlo - město - vesnice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, ovzduší, půda, přírodní zdroje
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci (dovednost odstoupit od vlastního nápadu, spolupracovat s
druhými, vedení a organizace práce skupin)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
doprava, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pěstování kritického přístupu k reklamě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec, příroda a kultura obce, náš životní styl
Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Prvouka

2. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v
nebezpečí v nejbližším okolí
nejbližším okolí

Učivo
domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště
škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy,
bezpečná cesta do školy – pravidla bezpečné cesty do
školy, konkrétní situace; riziková místa a situace
naše vlast - domov, krajina, státní symboly,prezident,
vláda, hlavní město
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy,
bezpečná cesta do školy – pravidla bezpečné cesty do
školy, konkrétní situace; riziková místa a situace
obec (město),místní krajina, význačné budovy
naše vlast - domov, krajina, státní symboly,prezident,
vláda, hlavní město
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role
rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje
příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
lidí, jejich přednostem i nedostatkům
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace,
nedostatkům
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní
emocionality; rizikové situace; rizikové chování,
předcházení konfliktům
právo a spravedlnost – práva a povinnosti žáků školy
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
a pracovních činností
činností
příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce
rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání
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Prvouka
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,

2. ročník
využívá časové údaje při řešení různých situací v denním orientace v čase a časový řád – letopočet, denní režim,
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
roční období
budoucnosti
současnost a minulost v našem životě – proměny
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby,
průběh lidského života
uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a
orientace v čase a časový řád – letopočet, denní režim,
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích roční období
a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a
současnost a minulost v našem životě – proměny
současnost
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby,
průběh lidského života
pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční
v jednotlivých ročních obdobích
období
životní podmínky – rozmanitost podmínek života na
Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a
živočišstva na Zemi; podnebí a počasí
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního
prostředí, ochrana rostlin a živočichů
rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené
přírodními vlivy a ochrana před nimi
den a noc, roční období
roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní
znaků
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa,
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam
v přírodě a pro člověka
uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy,
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim,
lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi správná výživa, drobné úrazy a poranění, prevence
vztah ke zdraví
nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá
péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim,
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Prvouka

2. ročník

využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek

bezpečná místa pro hru a trávení volného času;
uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných
chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci,
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá
způsoby komunikace s operátory tísňových linek

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
správně používá pravidla chování na stezkách pro
chodce (při akcích školy)

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
rozeznává vybrané značky pro chodce
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
bezpečně překoná silnici se světelnými signály
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

správná výživa, drobné úrazy a poranění, prevence
nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla
tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou
linku
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená –
postup v případě ohrožení
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená –
postup v případě ohrožení
silniční provoz – vztahy mezi účastníky silničního
provozu (chodec, cyklista, dopravní prostředky)
chodník a stezka pro chodce – na chodníku a stezkách
(základní pravidla, co a kdo kam smí a nesmí, správné
chování, vztahy mezi účastníky na stezkách)značky
(Stezka pro chodce, Zákaz vstupu, Chodník uzavřen)
silnice – na silnici základní pravidla chůze po silnici,
reflexní doplňky, krajnice a její nástrahy
silniční provoz – vztahy mezi účastníky silničního
provozu (chodec, cyklista, dopravní prostředky)
chodník a stezka pro chodce – na chodníku a stezkách
(základní pravidla, co a kdo kam smí a nesmí, správné
chování, vztahy mezi účastníky na stezkách)značky
(Stezka pro chodce, Zákaz vstupu, Chodník uzavřen)
silniční provoz – vztahy mezi účastníky silničního
provozu (chodec, cyklista, dopravní prostředky)
silnice – na silnici základní pravidla chůze po silnici,
reflexní doplňky, krajnice a její nástrahy
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ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
rozlišuje a používá bezpečná místa pro hru
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
pravidla správného cestování dopravními prostředky
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
rozezná a používá bezpečnou cestu do školy, zvládá
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
modelové situace “sám domů”
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

přecházení – přecházení po přechodu, silnice bez
přechodu, silnice se světelnými signály
místo pro hru – kde si hrát (vhodná a nevhodná místa
ke hře), na čem se ještě jezdí (in-line brusle,
skateboard, koloběžka, ochrana – přilba, chrániče)

silniční provoz – vztahy mezi účastníky silničního
provozu (chodec, cyklista, dopravní prostředky)
cestování – jízda autem (pravidla bezpečné jízdyautosedačka a zádržné systémy, výstup a nástup),
cesta dopravními prostředky (základní pravidla
cestování, nástup a výstup, chování během jízdy),
vztahy mezi cestujícími v autě, v hromadných
prostředcích
silnice – na silnici základní pravidla chůze po silnici,
reflexní doplňky, krajnice a její nástrahy
přecházení – přecházení po přechodu, silnice bez
přechodu, silnice se světelnými signály

Nepřiřazené učivo
okolní krajina – orientační body a linie
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
les (les v našem prostředí), vodní zdroje, lidské sídlo - město - vesnice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
doprava, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec, příroda a kultura obce, náš životní styl
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, ovzduší, půda, přírodní zdroje
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pěstování kritického přístupu k reklamě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci (dovednost odstoupit od vlastního nápadu, spolupracovat s
druhými, vedení a organizace práce skupin)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě
Prvouka
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a
domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v
nebezpečí v nejbližším okolí
nejbližším okolí
škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy,
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
bezpečná cesta do školy; riziková místa a situace
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
naše vlast – domov, krajina, národ,
Evropy
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti

začlení svou obec (město) do příslušného kraje a
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v
nejbližším okolí, obci (městě)

domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště

škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy,
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přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam
ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší
vlasti i v jiných zemích

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině,
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události regionu
ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

bezpečná cesta do školy; riziková místa a situace

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje
toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
lidí, jejich přednostem i nedostatkům

obec (město), místní krajina – její části, poloha v
krajině, minulost a současnost obce (města), význačné
budovy, dopravní síť
okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch
a jeho tvary, vodstvo na pevnině, vliv krajiny na život
lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí,
orientační body a linie, světové strany
naše vlast – domov, krajina, národ,
rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce
rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání

soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy
demokracie;
odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
činností
příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce
rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání
využívá časové údaje při řešení různých situací v denním orientace v čase a časový řád – kalendáře, letopočet,
generace, denní režim, roční období
životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
Vesmír a Země – den a noc, roční období
pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické
obec (město), místní krajina – její části, poloha v
památky, významné události regionu
krajině, minulost a současnost obce (města), význačné
budovy, dopravní síť
orientace v čase a časový řád – kalendáře, letopočet,
generace, denní režim, roční období
současnost a minulost v našem životě – proměny
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby,
průběh lidského života, státní svátky a významné dny
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regionální památky – péče o památky, lidé a obory
zkoumající minulost
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov,
vlast, rodný kraj
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní
emocionality; rizikové situace; rizikové chování,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a
předcházení konfliktům
minulost a současnost
současnost
kamarádi z Evropy, sousední státy ČR
pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
v jednotlivých ročních obdobích
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu,
význam pro život
Vesmír a Země – den a noc, roční období
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi
způsobem posoudí jejich význam
organismy, základní společenstva
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace
odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy
péče o životní prostředí
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících houby, rostliny, živočichové – znaky života, životní
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa,
organismů ve známé lokalitě
lokalitě
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam
v přírodě a pro člověka
životní podmínky – rozmanitost podmínek života na
Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a
živočišstva na Zemi; počasí
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody –
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace
odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy
péče o životní prostředí
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ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů

provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek,
určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří
základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a
přístrojů

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o
lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi
vztah ke zdraví

látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a
skupenství,
lidské výtvory

lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy,
životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem
a ženou, růst a vývoj
péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim,
správná výživa, drobné úrazy a poranění, prevence
nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních,
partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální
výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy,
osobní vztahy
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá
rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
bezpečná místa pro hru a trávení volného času;
sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
přírodními vlivy a ochrana před nimi
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená –
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
zdraví své a zdraví jiných
postup v případě
Místo pro hru - silnice a chodník (vhodná a nevhodná
místa ke hře), hřiště a cesta na něj, obytná zóna a její
pravidla, na čem se ještě jezdí (in-line brusle,
skateboard, koloběžka; ochrana - přilba a chrániče)
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci,
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě; ovládá prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné
chování v silničním provozu , dopravní značky;
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
způsoby komunikace s operátory tísňových linek
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v
operátory tísňových linek
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky),
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla
tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou
linku
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ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
mimořádných událostech

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
reaguje v roli chodce na ostatní účastníky SP
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
používá reflexní doplňky a zná jejich dopad
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
v modelových situacích využívá osvojená pravidla
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
chování na stezkách pro chodce, v obytné zóně
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného

rozeznává vybrané značky

rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a
sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené
přírodními vlivy a ochrana před nimi
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená –
postup v případě
na chodníku - pravidla chůze po chodníku (co se smí a
nesmí na chodníku), kdo je chodec (brusle, koloběžka,
apod.), nebezpečí a nebezpečné chování (vztahy mezi
účastníky na stezkách), značky (Stezka pro chodce,
Zákaz vstupu chodců, Chodník uzavřen)
Přecházení - přecházení silnice bez přechodu;
přecházení silnice po přechodu; přecházení silnice s
více pruhy; přecházení silnice po přechodu se
světelnými signály, přecházení mezi zaparkovanými
vozy, přecházení po přechodu s jízdním kolem
silnice - pravidla chůze po silnici (pravidla pro
jednotlivce a skupiny, vidět a být viděn – reflexní
doplňky), nebezpečí na silnici (vozidla s právem
přednosti v jízdě, tramvaj), značky (Zákaz vstupu
chodců, Chodník uzavřen, Silnice pro motorová
vozidla, Dálnice)
na chodníku - pravidla chůze po chodníku (co se smí a
nesmí na chodníku), kdo je chodec (brusle, koloběžka,
apod.), nebezpečí a nebezpečné chování (vztahy mezi
účastníky na stezkách), značky (Stezka pro chodce,
Zákaz vstupu chodců, Chodník uzavřen)
Přecházení - přecházení silnice bez přechodu;
přecházení silnice po přechodu; přecházení silnice s
více pruhy; přecházení silnice po přechodu se
světelnými signály, přecházení mezi zaparkovanými
vozy, přecházení po přechodu s jízdním kolem
Přecházení - přecházení silnice bez přechodu;
přecházení silnice po přechodu; přecházení silnice s
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3. ročník

času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
bezpečně překonává silnici se světelnými signály, přejde
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
mezi zaparkovanými vozy a silnici s více jízdními pruhy
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

více pruhy; přecházení silnice po přechodu se
světelnými signály, přecházení mezi zaparkovanými
vozy, přecházení po přechodu s jízdním kolem
silnice - pravidla chůze po silnici (pravidla pro
jednotlivce a skupiny, vidět a být viděn – reflexní
doplňky), nebezpečí na silnici (vozidla s právem
přednosti v jízdě, tramvaj), značky (Zákaz vstupu
chodců, Chodník uzavřen, Silnice pro motorová
vozidla, Dálnice)
Přecházení - přecházení silnice bez přechodu;
přecházení silnice po přechodu; přecházení silnice s
více pruhy; přecházení silnice po přechodu se
světelnými signály, přecházení mezi zaparkovanými
vozy, přecházení po přechodu s jízdním kolem
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
ovládá pravidla jízdy na bruslích a koloběžce a využívá je silnice - pravidla chůze po silnici (pravidla pro
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
jednotlivce a skupiny, vidět a být viděn – reflexní
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
doplňky), nebezpečí na silnici (vozidla s právem
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
přednosti v jízdě, tramvaj), značky (Zákaz vstupu
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
chodců, Chodník uzavřen, Silnice pro motorová
vozidla, Dálnice)
v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
Cestování autem - pravidla chování na parkovišti,
bezpečné chování v dopravních prostředcích a na
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
nástup a výstup; odpovídající místo k sezení; pravidla
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování zastávkách
chování mezi cestujícími v autě; zádržné systémy –
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
autosedačky a poutání
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
Cesta dopravními prostředky - druhy dopravních
ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
prostředků a jejich specifika, pravidla chování na
která se už tolerovat nemohou
zastávce
Poslouchej, dívej se, přemýšlej (souvislosti konkrétních
situací; posouzení situace, včasné vyvození
bezpečného chování, nalezení správného řešení)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
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3. ročník

les (les v našem prostředí), vodní zdroje, lidské sídlo - město - vesnice, pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich
okolí)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
doprava, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody, zemědělství a životní prostředí, průmysl a životní prostředí, změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv
lidských aktivit)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec, příroda a kultura obce, náš životní styl, prostředí a zdraví a rozmanitost vlivů na zdraví
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda, ovzduší, půda, přírodní zdroje, ekosystémy (les, rybník, pole, zahrada)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pěstování kritického přístupu k reklamě, rozlišování zábavních prvků ve sdělení, rozdíly mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci (dovednost odstoupit od vlastního nápadu, spolupracovat s
druhými, vedení a organizace práce skupin)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, vztahy a naše třída
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
jedinečnost člověka a jejich individuální zvláštnosti
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5.6 Přírodověda
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
2
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4

Přírodověda
Člověk a jeho svět
Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tématických
okruhů:
Místo, kde žijeme
okolní krajina (místí oblast, region) – zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, působení
lidí na krajinu a životní prostředí
Lidé kolem nás
základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie
základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy přírodního prostředí
- orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu
Lidé a čas
orientace v čase – kalendáře, letopočet, režim dne
měření fyzikálních veličin
současnost a minulost v našem životě
Rozmanitost přírody
Země jako planeta sluneční soustavy
rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, životní
potřeby a podmínky
rovnováha v přírodě
vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné
pohromy, ekologické katastrofy
Člověk a jeho zdraví
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Přírodověda
lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské
reprodukce
partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy
péče o zdraví, první pomoc, bezpečné chování v různých životních situacích ( např. dopravní výchova)
odpovědnost člověka za své zdraví
situace hromadného ohrožení
vyučuje se ve 4. a 5. ročníku po 2 hodinách týdně

•
•
•
•
•
•
•

Člověk a jeho svět

Matematika
Informatika
Vlastivěda
Anglický jazyk
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
učitel učí žáky používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu
žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků
pozorování
Kompetence k řešení problémů:
učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami
žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se vyhledávat informace
vhodné k řešení problémů
Kompetence komunikativní:
učitel vede žáky k používání správné terminologie
žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a
k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných
Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu

Přírodověda
učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně
žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují názory a
zkušenosti druhých
učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků
Kompetence občanské:
učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě
učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové
a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých
učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence pracovní:
učitel umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat
učitel vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky
učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
žáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují vymezená pravidla
Kompetence digitální:
žák využívá digitální zařízení a aplikace k učení
žák získává, vyhledává a kriticky posuzuje data a informace
žák se vyjadřuje pomocí digitálních prostředků

Způsob hodnocení žáků

žák vytváří a upravuje digitální obsah
V předmětu Přírodověda jsou žáci přednostně klasifikováni. Slovní hodnocení využijeme v souladu s
doporučenými podpůrnými opatřeními v rámci vyšetření SPC nebo PPP. Pravidla hodnocení jsou podrobně
zapsána v příslušné kapitole ŠVP ZV.

Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Přírodověda

4. ročník

•
•
•
•
•

RVP výstupy
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky,
Evropy
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
člověka
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách
na mapách naší republiky

vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody,

pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
využívá knihovny, sbírky muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti

objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

Učivo
okolní krajina (místní oblast, region) –rozšíření půd,
rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu a životní prostředí
okolní krajina (místní oblast, region) –rozšíření půd,
rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu a životní prostředí
orientace v čase a časový řád – určování času

orientace v čase a časový řád – určování času
práce s encyklopediemi, internetem a ostatními zdroji
informací
ochrana přírody
látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a
skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření
veličin s praktickým užíváním základních jednotek

vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh
součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a
vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu,
střídáním ročních období
význam pro život
Vesmír a Země – den a noc, roční období
zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky
regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi
významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a
organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení
její význam
organismů prostředí
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Přírodověda

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy

4. ročník
životní podmínky – rozmanitost podmínek života na
Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a
živočišstva na Zemi; podnebí a počasí
rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní
porovnává na základě pozorování základní projevy
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa,
života na konkrétních organismech, prakticky třídí
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam
organismy do známých skupin, využívá k tomu i
v přírodě a pro člověka
jednoduché klíče a atlasy
životní podmínky – rozmanitost podmínek života na
Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a
živočišstva na Zemi; podnebí a počasí
zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka organismy, základní společenstva
podporovat nebo poškozovat

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup,
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na
na oprávněné nároky jiných osob
oprávněné nároky jiných osob

látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a
skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření
veličin s praktickým užíváním základních jednotek
voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh
vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu,
význam pro život
nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky
významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a
její význam
rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa,
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam
v přírodě a pro člověka
péče o zdraví zdravý životní styl, denní režim, správná
výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná
skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a
nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
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4. ročník

poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena
péče o zdraví zdravý životní styl, denní režim, správná
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
jako chodec a cyklista
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena
výbava jízdního kola a cyklisty, cyklista na silnici,
bezpečná cesta,výlet
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém
prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné
chování v silničním provozu, dopravní značky;
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana,
týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy
násilí v médiích
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla
tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou
linku
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená –
postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace,
zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku
požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný
záchranný systém
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené předvede v modelových situacích osvojené jednoduché návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
způsoby odmítání návykových látek
automaty a počítače, závislost, odmítání návykových
látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
uplatňuje základní dovednosti a návyky související s
péče o zdraví zdravý životní styl, denní režim, správná
související s podporou zdraví a jeho preventivní
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná

123

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Přírodověda

4. ročník

ochranou

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná
poranění a zajistí lékařskou pomoc

skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a
nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena
návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací
automaty a počítače, závislost, odmítání návykových
látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém
prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné
chování v silničním provozu, dopravní značky;
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana,
týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy
násilí v médiích
péče o zdraví zdravý životní styl, denní režim, správná
výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná
skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a
nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém
prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné
chování v silničním provozu, dopravní značky;
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana,
týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy
násilí v médiích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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4. ročník

vzájemné poznávání se ve třídě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, vztahy a naše třída
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci (dovednost odstoupit od vlastního nápadu, spolupracovat s
druhými, vedení a organizace práce skupin)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
zemědělství a životní prostředí, odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a
kulturních památek, změny v krajině (krajina dříve a dnes), akce např. Den Země, Ukliďme si svět,...
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
es (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich
okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a
vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního
prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení); ovzduší (význam pro život na
Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda , ekosystémy, přírodní zdroje
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě
Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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RVP výstupy
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti
ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností
člověka

5. ročník

• Kompetence digitální
ŠVP výstupy
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách
na mapách naší republiky, Evropy
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody,

porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných
zemích

Učivo
okolní krajina (místní oblast, region) –rozšíření půd,
rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu a životní prostředí
reálie naší vlasti, regionální specifika
okolní krajina (místní oblast, region) –rozšíření půd,
rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu a životní prostředí
okolní krajina (místní oblast, region) –rozšíření půd,
rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu a životní prostředí

orientuje se v základních formách vlastnictví; používá
rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a
peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka
nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost jako správce peněz, úspory, půjčky
realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit,
kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

orientace v čase a časový řád – určování času

využívá knihovny, sbírky muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti

práce s encyklopediemi, internetem a ostatními zdroji
informací
ochrana přírody
způsob života našich předků - život v přírodě,
zemědělství

srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob
života a práce předků na našem území v minulosti a
současnosti s využitím regionálních specifik
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a
skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření
veličin s praktickým užíváním základních jednotek
voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh
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vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu,
význam pro život
nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky
významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a
její význam
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a
období
času a střídáním ročních období
střídáním ročních období
ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší
zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní
vlasti i v jiných zemích
regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa,
organismy
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam
v přírodě a pro člověka
životní podmínky – rozmanitost podmínek života na
Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a
živočišstva na Zemi; podnebí a počasí
rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní porovnává na základě pozorování základní projevy
potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa,
projevy života na konkrétních organismech, prakticky života na konkrétních organismech, prakticky třídí
stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
organismy do známých skupin, využívá k tomu i
v přírodě a pro člověka
jednoduché klíče a atlasy
jednoduché klíče a atlasy
životní podmínky – rozmanitost podmínek života na
Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a
živočišstva na Zemi; podnebí a počasí
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a životní podmínky – rozmanitost podmínek života na
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a
živočišstva na Zemi; podnebí a počasí
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
podporovat nebo poškozovat
poškozovat
rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi
organismy, základní společenstva
ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, naplánuje a
založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a
její význam
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře využívá poznatků o lidském těle a podpoře vlastního
lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy,
vlastního zdravého způsobu života
zdravého způsobu života
životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem
a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
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ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se
ve vývoji dítěte před a po jeho narození

lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy,
životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem
a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a
péče o zdraví, zdravý životní styl, denní režim, správná
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na
výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná
na oprávněné nároky jiných osob
oprávněné nároky jiných osob
skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a
nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena
ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, uplatňuje účelné způsoby chování v situacích
péče o zdraví, zdravý životní styl, denní režim, správná
ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná
která se už tolerovat nemohou
mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a
vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví
jako chodec a cyklista
(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
chodec a cyklista na silnici, dopravní prostředky,
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
přecházení silnice, křižovatky
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné
chování v silničním provozu, dopravní značky;
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana,
týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy
násilí v médiích
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená –
postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace,
zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku
požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný
záchranný systém
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené předvede v modelových situacích osvojené jednoduché péče o zdraví, zdravý životní styl, denní režim, správná
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
způsoby odmítání návykových látek
výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná
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Přírodověda

5. ročník

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou

uplatňuje základní dovednosti a návyky související s
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná
poranění a zajistí lékařskou pomoc

skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a
nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví
(hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena
návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací
automaty a počítače, závislost, odmítání návykových
látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií
návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací
automaty a počítače, závislost, odmítání návykových
látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná
místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém
prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné
chování v silničním provozu, dopravní značky;
předcházení rizikovým situacím v dopravě a v
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana,
týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy
násilí v médiích
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla
tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou
linku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
es (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na polích, pole a jejich
okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a
vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek), moře (druhová
odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a
význam pro nás)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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Přírodověda

5. ročník

zemědělství a životní prostředí, odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a
kulturních památek, změny v krajině (krajina dříve a dnes), akce např. Den Země, Ukliďme si svět,...
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního
prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení); ovzduší (význam pro život na
Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda , ekosystémy, přírodní zdroje
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci (dovednost odstoupit od vlastního nápadu, spolupracovat s
druhými, vedení a organizace práce skupin)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, vztahy a naše třída
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě

5.7 Vlastivěda
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast

3. ročník
0

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
2
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

4

Vlastivěda
Člověk a jeho svět
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Vlastivěda
- vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět
- vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů, ve vlastivědě se realizují tři okruhy
Místo, kde žijeme:
- chápání organizace života v obci, ve společnosti
- praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na dopravní výchovu
- postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění
Lidé kolem nás:
- upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi
- uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomocí, solidarity, úcty, snášenlivosti a rovného postavení
mužů a žen
- seznamování se se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě
- směřování k výchově budoucího občana demokratického státu
Lidé a čas:
- žáci učí orientovat v dějích a v čase
- poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů
- snaha o vyvolání zájmů u žáka samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z historie a
současnosti
- organizace - žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s využíváním různých forem práce, s využitím
dostupných vyučovacích pomůcek.
je realizována ve 4. ročníku – 2 hod týdně, v 5. ročníku – 2 hod týdně

•
•
•
•

Člověk a jeho svět

Matematika
Informatika
Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
žáci se učí vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové žáci začlení obec (město) do příslušného kraje
kompetence žáků
- učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
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Název předmětu

Vlastivěda
Kompetence k řešení problémů:
žáci rozlišují přírodní a umělé prvky v okolní krajině
učitel vede žáky k práci s odbornou literaturou, encyklopediemi apod.
učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence komunikativní:
žáci vyjádří různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitosti krajiny
žáci využívají časové údaje při řešení různých situací, rozlišují děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
učitel vede žáky k ověřování výsledků
učitel podněcuje žáky k argumentaci
Kompetence sociální a personální:
žáci se učí rozlišovat vztahy mezi lidmi, národy
žáci odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
učitel vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných forem
záznamů
učitel vytváří heterogenní pracovní skupiny
Kompetence občanské:
žáci pojmenují některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události v oblastech ČR (případně
ve státech Evropy)
žáci jsou vedeni k toleranci k přirozeným odlišnostem lidské společnosti
učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kriterií hodnocení činností nebo jejich výsledků
učitel vede žáky k hodnocení vlastních výsledků
Kompetence pracovní:
žáci uplatňují elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na příkladech
porovnávajíminulost a současnost
učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
učitel vede žáky k plánování úkolů a postupů
učitel cíleně zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
Kompetence digitální:
žák využívá digitální zařízení a aplikace k učení
žák získává, vyhledává a kriticky posuzuje data a informace
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Název předmětu

Vlastivěda
žák se vyjadřuje pomocí digitálních prostředků

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

žák vytváří a upravuje digitální obsah
Vyučovací předmět Vlastivěda je v rámci učebního plánu posílen o 2 disponibilní hodiny, jednu ve 4. a
jednu v 5. ročníku.
V předmětu Vlastivěda jsou žáci přednostně klasifikováni. Slovní hodnocení využijeme v souladu s
doporučenými podpůrnými opatřeními v rámci vyšetření SPC nebo PPP. Pravidla hodnocení jsou podrobně
zapsána v příslušné kapitole ŠVP ZV.

Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu
vzhledem ke krajině a státu

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
pobytu v přírodě

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého

rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map;

Učivo
obec (město), místní krajina – její části, poloha v
krajině, minulost a současnost obce (města), význačné
budovy, dopravní síť
okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch
a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd,
rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační
body a linie, světové strany
mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika,
vysvětlivky
okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch
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Vlastivěda

4. ročník

bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd,
nebezpečí v nejbližším okolí
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy
rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační
body a linie, světové strany
mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika,
vysvětlivky
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem
a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd,
způsobem posoudí jejich význam
posoudí jejich význam
rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační
body a linie, světové strany
regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové
zdroje, výroba, služby a obchod
ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší
porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných
regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové
vlasti i v jiných zemích
zemích
zdroje, výroba, služby a obchod
regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich
zdroje, výroba, služby a obchod
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
význam
naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního
zřízení a politického systému ČR, státní správa a
samospráva, státní symboly, armáda ČR
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve
příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání
obci (městě)
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy
demokracie; obchod, firmy, zájmové spolky, politické
strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým,
společný „evropský dům“
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní
která se už tolerovat nemohou
tolerovat nemohou
emocionality; rizikové situace; rizikové chování,
předcházení konfliktům
právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva
dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní
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Vlastivěda

4. ročník

jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku
včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví,
duševních hodnot
ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách
orientuje se v základních formách vlastnictví; používá
vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné;
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit,
peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz,
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
úspory, půjčky
vracet dluhy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k
obec (město), místní krajina – její části, poloha v
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
krajině, minulost a současnost obce (města), význačné
jevy
budovy, dopravní síť
orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako
fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí,
kalendáře, letopočet, generace, denní režim, roční
období
současnost a minulost v našem životě – proměny
ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií
využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby,
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti
informačních zdrojů pro pochopení minulosti;
průběh lidského života, státní svátky a významné dny
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov,
vlast, rodný kraj
ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob
regionální památky – péče o památky, lidé a obory
způsob života a práce předků na našem území v
života a práce předků na našem území v minulosti a
zkoumající minulost
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik současnosti s využitím regionálních specifik
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole, spolupráce školy se správními orgány
a institucemi v obci
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Vlastivěda

4. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci (dovednost odstoupit od vlastního nápadu, spolupracovat s
druhými, vedení a organizace práce skupin)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, vztahy a naše třída
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
průmysl a životní prostředí, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního
prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní styl
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a
využívání přírodních zdrojů v okolí)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
občan jako odpovědný člen společnosti, jeho práva a povinnosti
Vlastivěda
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
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5. ročník

•
•
•
•

RVP výstupy
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu

Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu
vzhledem ke krajině a státu

Učivo
obec (město), místní krajina – její části, poloha v
krajině, minulost a současnost obce (města), význačné
budovy, dopravní síť
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se obec (město), místní krajina – její části, poloha v
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a
krajině, minulost a současnost obce (města), význačné
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
pobytu v přírodě
budovy, dopravní síť
okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch
a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd,
rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační
body a linie, světové strany
mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika,
vysvětlivky
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map;
obec (město), místní krajina – její části, poloha v
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a krajině, minulost a současnost obce (města), význačné
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy
budovy, dopravní síť
Evropy
okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch
a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd,
rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační
body a linie, světové strany
mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika,
vysvětlivky
Evropa - povrch, vodstvo, podnebí, rostlinstvo a
živočichové, hospodářství, obyvatelstvo
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem
a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd,
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5. ročník

způsobem posoudí jejich význam

posoudí jejich význam

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší
vlasti i v jiných zemích

porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných
zemích

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
význam

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už tolerovat nemohou

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,

vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy
mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve
škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)

rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační
body a linie, světové strany
regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové
zdroje, výroba, služby a obchod
Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU,
cestování, sousední státy
Evropa - povrch, vodstvo, podnebí, rostlinstvo a
živočichové, hospodářství, obyvatelstvo
regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové
zdroje, výroba, služby a obchod
Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU,
cestování, sousední státy
naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního
zřízení a politického systému ČR, státní správa a
samospráva, státní symboly, armáda ČR
Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU,
cestování, sousední státy
rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce
rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání

chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní
emocionality; rizikové situace; rizikové chování,
předcházení konfliktům
právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva
dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní
jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku
včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví,
duševních hodnot
orientuje se v základních formách vlastnictví; používá
vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné;
peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už
tolerovat nemohou
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Vlastivěda

5. ročník

odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy

nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma
realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit,
peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz,
kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
úspory, půjčky

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti

využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti

pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob
způsob života a práce předků na našem území v
života a práce předků na našem území v minulosti a
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik současnosti s využitím regionálních specifik

orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako
fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí,
kalendáře, letopočet, generace, denní režim, roční
období
české dějiny od 16. st. do současnosti
orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako
fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí,
kalendáře, letopočet, generace, denní režim, roční
období
regionální památky – péče o památky, lidé a obory
zkoumající minulost
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov,
vlast, rodný kraj
české dějiny od 16. st. do současnosti
současnost a minulost v našem životě – proměny
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby,
průběh lidského života, státní svátky a významné dny
regionální památky – péče o památky, lidé a obory
zkoumající minulost

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
průmysl a životní prostředí, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního
prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní styl
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a
využívání přírodních zdrojů v okolí)
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5. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
nekonfliktní život v multikulturní společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci (dovednost odstoupit od vlastního nápadu, spolupracovat s
druhými, vedení a organizace práce skupin)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, vztahy a naše třída
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
vzájemné poznávání se ve třídě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
občan jako odpovědný člen společnosti, jeho práva a povinnosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole, spolupráce školy se správními orgány
a institucemi v obci
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
volební systémy a demokratické volby, obec jak základní jednotka samosprávy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti
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5.8 Hudební výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
0
Povinný
Povinný
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

5

Hudební výchova
Umění a kultura
Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí, které jsou probírány v každém ročníku dle vývojových dispozic
žáků.
a) vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu
b) instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci
c) hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty
d) poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob
Jedná se o spirálovité vrstvení nabývání dovedností, znalostí a postojů k výše uvedené hudební
problematice.
Výběr konkrétních písní, skladeb, pomůcek apod. vždy vychází z potřeb žáků a z možností školy.
Žáci pracují ve třídě s využíváním audiovizuální techniky, za pomoci různých forem s využitím dostupných
vyučovacích pomůcek.
Předmět je realizován v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně

•
•
•

Hudební výchova

Český jazyk
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
žci se učí užívat správnou terminologii a symboliku
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
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Název předmětu
kompetence žáků

Hudební výchova
Kompetence k řešení problémů:
učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků
žáci se učí vzájemnému naslouchání
Kompetence komunikativní:
učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby
Kompetence sociální a personální:
žáci jsou vedeni k vzájemné ohleduplnosti
Kompetence občanské:
učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností a jejich výsledků
Kompetence pracovní:
učitel při nácviku vede žáky k stanovení si plánu (rozvržení času ke splnění)
žáci se učí užíváat různých nástrojů a vybavení
Kompetence digitální:
žák využívá digitální zařízení a aplikace k učení
žák získává, vyhledává a kriticky posuzuje data a informace
žák se vyjadřuje pomocí digitálních prostředků

Způsob hodnocení žáků

žák vytváří a upravuje digitální obsah
V předmětu Hudební výchova jsou žáci přednostně klasifikováni. Slovní hodnocení využijeme v souladu s
doporučenými podpůrnými opatřeními v rámci vyšetření SPC nebo PPP. Pravidla hodnocení jsou podrobně
zapsána v příslušné kapitole ŠVP ZV.

Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Hudební výchova

1. ročník

•
•
•
•
•

RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů
skladeb a písní
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase

Učivo
pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
rámci nejjednodušších hudebních forem
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební hudební
hry (ozvěna, otázka – odpověď)
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat,
jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých
hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře

reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje
metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

záznam vokální hudby – zachycení melodie písně
pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např.
linky)
pohybový doprovod znějící hudby –taneční hry se
zpěvem, jednoduché lidové tance
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v
proudu znějící hudby – pantomima a pohybová
improvizace s využitím tanečních kroků
orientace v prostoru – utváření pohybové paměti,
reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách
pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná),
zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické,
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1. ročník

hudby
harmonické změny v hudebním proudu
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební
hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální,
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální nástroje
lidský hlas a hudební nástroj
a vokálně instrumentální
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vzájemné obohacování různých kultur, uplatňování principu slušného chování, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy

Učivo
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HV-3-1-01 zpívá v jednohlase

2. ročník
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
rytmicky přesně v jednohlase

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané
pěvecké dovednosti
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů
skladeb a písní
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování
hlasového rozsahu
intonace, vokální improvizace - hudební hry (ozvěna,
otázka - odpověď apod.)

záznam vokální hudby – zachycení melodie písně
pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např.
linky), nota jako grafický znak pro tón
rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
improvizace - hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď),
jednodílná písňová forma (a – b)
kvality tónů – délka, výška
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie,
gradace, pohyb melodie (melodie vzestupná a
sestupná), zvukomalba,
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat,
jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých
hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře,
zobcových fléten, keyboardů apod.
reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje
metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v
proudu znějící hudby – pantomima a pohybová
improvizace s využitím tanečních kroků
orientace v prostoru – utváření pohybové paměti,
reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie,
gradace, pohyb melodie (melodie vzestupná a
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HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální

2. ročník
rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

sestupná), zvukomalba,
kvality tónů – délka, výška

hudba vokální, instrumentální, lidský hlas a hudební
rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební
nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně nástroj
instrumentální
hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová,
ukolébavka apod.
interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to
hudba)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vzájemné obohacování různých kultur, uplatňování principu slušného chování, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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3. ročník

•
•
•
•
•

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané
rytmicky přesně v jednohlase
pěvecké dovednosti

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře
HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů
skladeb a písní
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

Učivo
pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, hlasová hygiena, rozšiřování
hlasového rozsahu
intonace, vokální improvizace - hudební hry (ozvěna,
otázka - odpověď apod.)
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty
intonace, vokální improvizace - hudební hry (ozvěna,
otázka - odpověď apod.)
záznam vokální hudby – zachycení melodie písně
pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např.
linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu
jednoduché písně
kvality tónů – délka, výška
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat,
jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých
hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře

reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje
metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v
proudu znějící hudby – pantomima a pohybová
improvizace s využitím tanečních kroků
orientace v prostoru – utváření pohybové paměti,
reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s
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HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
a vokálně instrumentální

3. ročník

rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

výrazným sémantickým nábojem –pohyb melodie
(melodie vzestupná a sestupná),
kvality tónů – délka, výška

rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební
hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální,
nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně lidský hlas a hudební nástroj
instrumentální
hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová,
ukolébavka apod.
interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to
hudba)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vzájemné obohacování různých kultur, uplatňování principu slušného chování, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•

Kompetence k učení
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4. ročník

•
•
•
•
•
•

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i
pěvecké dovednosti
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not

Učivo
pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování
hlasového rozsahu
dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový dvojhlas
apod.
intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v
durových tóninách (V., III. a I. stupeň, volné nástupy
VIII. a spodního V. stupně apod.), hudební hry (ozvěna,
otázka - odpověď apod.)
taktování, pohybový doprovod znějící hudby –
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se
zpěvem, jednoduché lidové tance
kvality tónů – délka, síla, barva, výška
vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
realizuje podle svých individuálních schopností a
záznam vokální hudby – zachycení melodie písně
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např.
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not
linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu
jednoduché písně, notový zápis jako opora při realizaci
písně
záznam instrumentální melodie – čtení a zápis
rytmického schématu jednoduchého motivku či
tématu instrumentální skladby, využití notačních
programů
kvality tónů – délka, síla, barva, výška
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4. ročník

vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat,
HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
využívá na základě svých hudebních schopností a
jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební
skladeb a písní
nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře,
zobcových fléten, keyboardů apod.
motivů skladeb a písní
hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální,
lidský hlas a hudební nástroj
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová,
či skladby
ukolébavka apod.
hudební formy – malá písňová forma, velká písňová
forma, rondo, variace
interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba
a proč je taková)
HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a
vytváří jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
dohry a provádí elementární hudební improvizace
elementární hudební improvizace
improvizace – tvorba předeher, meziher a doher s
využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod
(akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu,
ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka –
odpověď), jednodílná písňová forma (a – b)
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s
užitých hudebních výrazových prostředků
hudebních výrazových prostředků
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie,
harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie
(melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba,
metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v
hudebním proudu
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, taktování, pohybový doprovod znějící hudby –
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se
tanečních kroků, na základě individuálních schopností na základě individuálních schopností a dovedností
zpěvem, jednoduché lidové tance
a dovedností vytváří pohybové improvizace
vytváří pohybové improvizace
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v
proudu znějící hudby – pantomima a pohybová
improvizace s využitím tanečních kroků
orientace v prostoru – utváření pohybové paměti,
reprodukce pohybů prováděných při tanci či
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Hudební výchova

4. ročník
pohybových hrách

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vzájemné obohacování různých kultur, uplatňování principu slušného chování, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá v jednohlase

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových
tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti

Učivo
pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti
(dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu,
dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování
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5. ročník

hlasového rozsahu
dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový dvojhlas
apod.
intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v
durových a mollových tóninách (V., III. a I. stupeň,
volné nástupy VIII. a spodního V. stupně apod.),
hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)
taktování, pohybový doprovod znějící hudby –
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se
zpěvem, jednoduché lidové tance
kvality tónů – délka, síla, barva, výška
vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
realizuje podle svých individuálních schopností a
záznam vokální hudby – zachycení melodie písně
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např.
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not
linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu
zapsanou pomocí not
jednoduché písně, notový zápis jako opora při realizaci
písně
záznam instrumentální melodie – čtení a zápis
rytmického schématu jednoduchého motivku či
tématu instrumentální skladby, využití notačních
programů
kvality tónů – délka, síla, barva, výška
vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k
využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat,
jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých
doprovodné hře
i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře,
zobcových fléten, keyboardů apod.
hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální,
lidský hlas a hudební nástroj
hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová,
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
ukolébavka apod.
či skladby
hudební formy – malá písňová forma, velká písňová
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5. ročník

forma, rondo, variace
interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba
a proč je taková)
HV-5-1-05 vytváří jednoduché předehry, mezihry a
vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché rytmizace, melodizace a stylizace, hudební
dohry a provádí elementární hudební improvizace
předehry, mezihry a dohry a provádí elementární
improvizace – tvorba předeher, meziher a doher s
hudební improvizace
využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod
(akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu,
ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka –
odpověď), jednodílná písňová forma (a – b)
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých
hudební výrazové prostředky a hudební prvky s
užitých hudebních výrazových prostředků
hudebních výrazových prostředků, upozorní na
výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie,
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie
harmonické změny
(melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba,
metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v
hudebním proudu
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, taktování, pohybový doprovod znějící hudby –
tanečních kroků, na základě individuálních schopností na základě individuálních schopností a dovedností
dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se
a dovedností vytváří pohybové improvizace
vytváří pohybové improvizace
zpěvem, jednoduché lidové tance
pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v
proudu znějící hudby – pantomima a pohybová
improvizace s využitím tanečních kroků
orientace v prostoru – utváření pohybové paměti,
reprodukce pohybů prováděných při tanci či
pohybových hrách
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
vzájemné obohacování různých kultur, uplatňování principu slušného chování, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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5. ročník

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy

5.9 Výtvarná výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
1
1
0
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

7

Výtvarná výchova
Umění a kultura
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu výtvarná výchova
směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění
vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově
seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik
učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace
učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění,
poznávání
Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty všech vzdělávacích oblastí.
Podle možností jsou v daném školním roce zařazovány projektovou formou výtvarné dílny.
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Název předmětu
Výtvarná výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5. ročníku následovně:
předmětu (specifické informace o předmětu 1. ročník – 1 hodina týdně
2. ročník – 2 hodina týdně
důležité pro jeho realizaci)
3. ročník – 2 hodiny týdně
4. ročník – 1 hodiny týdně
5. ročník – 1 hodina týdně
Integrace předmětů
• Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy

•
•
•
•

Anglický jazyk
Český jazyk
Matematika
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
žáci jsou vedení k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
učitel vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření
kompetence žáků
žáci využívají poznatky v dalších výtvarných činnostech
žáci zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření
Kompetence k řešení problémů:
učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů
žáci samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření
žáci přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímají k nim
svůj postoj
žáci využívají získaná poznání při vlastní tvorbě
Kompetence komunikativní:
žáci se zapojují do diskuse
respektují názory jiných
žáci pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, umí ocenit vizuálně obrazná
vyjádření
učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti
Kompetence sociální a personální:
žáci umí tvořivě pracovat ve skupině
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Název předmětu

Výtvarná výchova
učitel vede žáky ke kolegiální pomoci
žáci respektují různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu
Kompetence občanské:
žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí
učitel pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům
Kompetence pracovní:
žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky
žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla
učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi
Kompetence digitální:
žák využívá digitální zařízení a aplikace k učení
žák se vyjadřuje pomocí digitálních prostředků

Způsob hodnocení žáků

žák vytváří a upravuje digitální obsah
V předmětu Výtvarná výchova jsou žáci přednostně klasifikováni. Slovní hodnocení využijeme v souladu s
doporučenými podpůrnými opatřeními v rámci vyšetření SPC nebo PPP. Pravidla hodnocení jsou podrobně
zapsána v příslušné kapitole ŠVP ZV.

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy,

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
Učivo
rozpoznává (linie, tvary, barvy, objekty); porovnává je a prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary
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Výtvarná výchova
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností,
vjemů, zážitků a představ

1. ročník
třídí na základě zkušeností, vjemů, zážitků a představ

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti;
v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; uplatňuje při
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary,
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a
objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace
jejich kombinace
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje
vyjadřuje

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se
svojí dosavadní zkušeností

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či upravil

uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě
jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření
prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary
uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě
jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření
typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení,
výběr a uplatnění – hračky, objekty
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické), hledisko
jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém
vnímání)
typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení,
výběr a uplatnění – hračky, objekty
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické), hledisko
jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém
vnímání)
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v
komunikaci se spolužáky, vysvětlování výsledků tvorby
podle svých schopností a zaměření
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných
vyjádření i děl výtvarného umění
osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a
zdůvodňování;
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v
komunikaci se spolužáky, vysvětlování výsledků tvorby
podle svých schopností a zaměření
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných
vyjádření i děl výtvarného umění
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Výtvarná výchova

1. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly, sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných
zemích; zvyky a tradice národů Evropy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy,
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností,
vjemů, zážitků a představ

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
rozpoznává (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);
porovnává je a třídí na základě zkušeností, vjemů,
zážitků a představ

Učivo
prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary,
objemy, barevné kvality
uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě
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VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti;
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a
jejich kombinace

2. ročník
v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti;
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich
kombinace

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje
vyjadřuje

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se
svojí dosavadní zkušeností

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či upravil

jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení
prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary,
objemy, barevné kvality
hra s barvou (zapouštění do mokrého podkladu,
kontrast, rytmus, střídání barev)
reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly – vizuálně obrazná vyjádření podnětů
(mandaly)
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace
s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém
vnímání)
typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení,
výběr a uplatnění – hračky, objekty, ilustrace textů,
volná malba,
osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a
zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně
obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a
přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a
zaměření
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných
vyjádření
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém
vnímání)
osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a
zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně
obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a

159

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Výtvarná výchova

2. ročník
přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a
zaměření
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných
vyjádření
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly, sebeovládání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných
zemích; zvyky a tradice národů Evropy
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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3. ročník

•
•
•

RVP výstupy
VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy,
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností,
vjemů, zážitků a představ

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
rozpoznává (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);
porovnává je a třídí na základě zkušeností, vjemů,
zážitků a představ

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti;
uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání
linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a
jejich kombinace
VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je
vyjadřuje

v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti; uplatňuje při
tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary,
objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

interpretuje podle svých schopností různá vizuálně
obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se
svojí dosavadní zkušeností

vnímá události různými smysly a vizuálně je vyjadřuje

Učivo
prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary,
objemy, barevné kvality
uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě
jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení
uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě
jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení

reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly -– vizuálně obrazná vyjádření
podnětů
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace
s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru
typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení,
výběr a uplatnění – hračky, objekty, ilustrace textů,
volná malba,
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém
vnímání)
osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a
zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně
obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a
přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a
zaměření
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
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VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

3. ročník

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či upravil

proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných
vyjádření
osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a
zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně
obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a
přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření –
vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a
zaměření
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných
vyjádření

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly, sebeovládání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných
zemích; zvyky a tradice národů Evropy
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Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů
vztahů

Učivo
prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary,
objemy, světlostní a barevné kvality, textury – jejich
jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus),
jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a
prostoru
uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě
jejich výraznosti, velikosti
VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se zaměřuje na smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny,
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností
projevení vlastních zkušeností
televize, elektronická média, reklama
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v
komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v
rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých
schopností a zaměření
reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k ostatními smysly -– vizuálně obrazná vyjádření
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové podnětů hmatových, sluchových, pohybových,
čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů
plošné, objemové i prostorové tvorbě
i prostorové tvorbě
prostředky vnímatelnými ostatními smysly
smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny,
televize, elektronická média, reklama
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
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VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky a postupy

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace
VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil

4. ročník
fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace
s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční
tvar malby a kresby
osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení,
tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro výběr a uplatnění – hračky, objekty, ilustrace textů,
volná malba, skulptura (ubírání hmoty), plastika
vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků
(přidávání hmoty), animovaný film, comics, fotografie,
svobodně volí a kombinuje prostředky a postupy
reklama
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na
smyslovém vnímání)
osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a
zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně
obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a
přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje;
jejich porovnávání s vlastní interpretací
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných
vyjádření i děl výtvarného umění
porovnává různé interpretace vizuálně obrazného
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na
smyslovém vnímání)
osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a
nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, které samostatně vytvořil, vybral či zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně
obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a
upravil
přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje;
jejich porovnávání s vlastní interpretací
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v
komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v
rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých
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4. ročník
schopností a zaměření
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných
vyjádření i děl výtvarného umění

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly, sebeovládání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných
zemích; zvyky a tradice národů Evropy
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
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5. ročník

RVP výstupy
ŠVP výstupy
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky při vlastních tvůrčích činnostech užívá prvky vizuálně
vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů
vztahů

VV-5-1-02 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností

při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se zaměřuje na
projevení vlastních zkušeností

VV-5-1-03 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v
plošné, objemové i prostorové tvorbě

nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná
vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k
vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové
i prostorové tvorbě

VV-5-1-04 osobitost svého vnímání uplatňuje v
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky a postupy

osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k
tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro
vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků
svobodně volí a kombinuje prostředky a postupy

VV-5-1-05 porovnává různé interpretace vizuálně
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

porovnává různé interpretace vizuálně obrazného
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdraji inspirace

Učivo
prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary,
objemy, světlostní a barevné kvality, textury – jejich
jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus),
jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a
prostoru
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností – manipulace
s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční
tvar malby a kresby
reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly – vizuálně obrazná vyjádření podnětů
hmatových, sluchových, pohybových, čichových,
chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky
vnímatelnými ostatními smysly
smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření –
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny,
televize, elektronická média, reklama
uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě
jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve
statickém a dynamickém vyjádření
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na
smyslovém vnímání)
typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení,
výběr a uplatnění – hračky, objekty, ilustrace textů,
volná malba, skulptura, plastika, animovaný film,
comics, fotografie, elektronický obraz, reklama
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko
jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické),
hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na
smyslovém vnímání)
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Výtvarná výchova

VV-5-1-06 nalézá a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně
vytvořil, vybral či upravil

5. ročník
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných
vyjádření i děl výtvarného umění
nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně
upravil
obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a
přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje;
jejich porovnávání s vlastní interpretací
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v
komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v
rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo
školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých
schopností a zaměření
proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a
proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných
vyjádření i děl výtvarného umění
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly, sebeovládání
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných
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5. ročník

zemích; zvyky a tradice národů Evropy

5.10 Tělesná výchova
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
2
2
0
Povinný
Povinný
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie: společné
postupy uplatňované na úrovni předmětu,

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

10

Tělesná výchova
Člověk a zdraví
žáci poznávají a rozvíjejí vlastní pohybové možnosti a zájmy, tělesnou zdatnost,duševní a sociální pohodu,
získávají základní orientaci v názorech na to, co je zdravéa co zdraví ohrožuje a poškozuje
součástí TV jsou i korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou využívána preventivně v hodinách
TV pro všechny žáky i pro žáky s pohybovým oslabením
v rámci předmětu TV je realizována výuka plavání pro žáky od 3. ročníku
v rámci možností v daném školním roce zajišťujeme i výuku základů bruslení
realizována v 1. až 5. ročníku po dvou hodinách týdně

•
•
•
•

Tělesná výchova

Hudební výchova
Prvouka
Přírodověda
Kompetence k učení:
žák zvládá dle svých schopností průpravná, kondiční, kompenzační cvičení, učí se
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Název předmětu
Tělesná výchova
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
vytrvalosti
kompetence žáků
Kompetence k řešení problémů:
žák ví o svých pohybových přednostech a nedostatcích a s pomocí rodičů a učitele je
ovlivňuje
Kompetence komunikativní:
žák je schopen zapojit se do kolektivních činností, přijímat názory ostatních,
při sportovních utkáních, rychle se rozhodovat
Kompetence sociální a personální:
žák chápe zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu, jako vyvážený stav tělesné,
duševní i sociální pohody
propojuje činnosti a jednání související se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy,
morálními postoji, s volním úsilím
Kompetence občanské:
žák se aktivně zapojuje do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně
prospěšných činností ve škole a obci
Kompetence pracovní:
žák dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při sportovních činnostech, při hrách,
při cvičení na nářadí
Kompetence digitální:
žák využívá digitální zařízení a aplikace k učení

Poznámky k předmětu v rámci učebního
plánu
Způsob hodnocení žáků

žák vytváří a upravuje digitální obsah
Základní výuka plavání se realizuje v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin. Očekávané výstupy se budou
plnit od 3. ročníku, tak aby každý žák požadovaný rozsah splnil.
V předmětu Tělesná výchova jsou žáci přednostně klasifikováni. Slovní hodnocení využijeme v souladu s
doporučenými podpůrnými opatřeními v rámci vyšetření SPC nebo PPP. Pravidla hodnocení jsou podrobně
zapsána v příslušné kapitole ŠVP ZV.
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Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
zdravím a využívá nabízené příležitosti

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

Učivo
význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků,
délka a intenzita pohybu
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a
chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůze
v terénu, ochrana přírody
příprava organismu – příprava před pohybovou
zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací
cvičení
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti
základy gymnastiky – průpravná cvičení, cvičení s
náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční
cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem,
vyjádření melodie a rytmu pohybem
základy atletiky – rychlý běh, hod míčkem
pohybové hry – s různým zaměřením; pohybová
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
tvořivost
činnostech a soutěžích
základy atletiky – rychlý běh, hod míčkem
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Tělesná výchova

1. ročník

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorech školy

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

reaguje na základní pokyny a povely k osvojované
činnosti a její organizaci

základy sportovních her – manipulace s míčem či
jiným herním náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, průpravné hry,
zásady jednání a chování – fair play
hygiena při TV – hygiena pohybových činností a
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro
pohybové aktivity
bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách
a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí,
náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
organizace při TV – základní organizace prostoru a
činností ve známém (běžném) prostředí
příprava organismu – příprava před pohybovou
činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací
cvičení
základy gymnastiky – průpravná cvičení, cvičení s
náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené povely

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
moje tělo, moje psychika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
problémy v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly, sebeovládání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
ovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
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Tělesná výchova

1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
zdravím a využívá nabízené příležitosti

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

Učivo
význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků,
délka a intenzita pohybu
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a
chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůze
v terénu, ochrana přírody
příprava organismu – příprava před pohybovou
zvládá v souladu s individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací
cvičení
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace pohybu
základy gymnastiky – průpravná cvičení, cvičení s
náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční
cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem,
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Tělesná výchova

2. ročník

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých
prostorech školy

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorech školy

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci

reaguje na základní pokyny a povely k osvojované
činnosti a její organizaci

jednoduché tance
základy atletiky – rychlý běh
základy sportovních her – manipulace s míčem, herní
činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry
pohybové hry – s různým zaměřením; využití hraček a
netradičního náčiní při cvičení;
základy sportovních her – manipulace s míčem, herní
činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry
zásady jednání a chování – fair play
hygiena při TV – hygiena pohybových činností a
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro
pohybové aktivity
bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách
a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí,
náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
organizace při TV – základní organizace prostoru a
činností ve známém (běžném) prostředí
příprava organismu – příprava před pohybovou
činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací
cvičení
základy gymnastiky – průpravná cvičení, cvičení s
náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční
cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem,
jednoduché tance
komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené povely, signály

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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Tělesná výchova

2. ročník

ovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
problémy v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
moje tělo, moje psychika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly, sebeovládání
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené příležitosti

Učivo
význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků,
délka a intenzita pohybu
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a
chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůze
v terénu, táboření, ochrana přírody
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,

174

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Tělesná výchova

3. ročník
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
zdroje informací o pohybových činnostech
bruslení, základní techniky pohybu na ledě
pohyb a hry na sněhu
zvládá v souladu s individuálními předpoklady
příprava organismu – příprava před pohybovou
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací
prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
cvičení
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace pohybu
základy gymnastiky – průpravná cvičení, cvičení s
náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční
cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem,
základy estetického pohybu, vyjádření melodie a
rytmu pohybem, jednoduché tance
základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh,
skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
měření a posuzování pohybových dovedností – měření
výkonů, základní pohybové testy
bruslení, základní techniky pohybu na ledě
pohyb a hry na sněhu
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního
činnostech a soutěžích
náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh,
skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
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3. ročník

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých prostorech školy

reaguje na základní pokyny a povely k osvojované
činnosti a její organizaci

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy

uplatňuje správné způsoby držení těla v různých
polohách a pracovních činnostech;zaujímá správné
cvičební polohy

základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou
či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve
hře, průpravné hry
zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály
a symboly
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových
činností – her, závodů, soutěží
hygiena při TV – hygiena pohybových činností a
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro
pohybové aktivity
bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách
a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí,
náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
organizace při TV – základní organizace prostoru a
činností ve známém (běžném) prostředí
příprava organismu – příprava před pohybovou
činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací
cvičení
základy gymnastiky – průpravná cvičení, cvičení s
náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční
cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem,
základy estetického pohybu, vyjádření melodie a
rytmu pohybem, jednoduché tance
komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené povely, signály
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,

176

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Učíme se pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Tělesná výchova

3. ročník

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s
vlastním oslabením

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními
předpoklady základní plavecké dovednosti

adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu
plavání

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky
sebezáchrany a bezpečnosti

zvládá vybranou plaveckou techniku, prvky
sebezáchrany a bezpečnosti

adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
bruslení, základní techniky pohybu na ledě
pohyb a hry na sněhu
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
bruslení, základní techniky pohybu na ledě
pohyb a hry na sněhu
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
ovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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3. ročník

problémy v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
moje tělo, moje psychika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly, sebeovládání
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
zlepšení úrovně své zdatnosti
zdatnosti

Učivo
význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků,
délka a intenzita pohybu
příprava organismu – příprava před pohybovou
činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací
cvičení
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční
cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem,
základy estetického pohybu, vyjádření melodie a
rytmu pohybem, jednoduché tance
průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh,
skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou
či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve
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4. ročník

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení,
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
nebo vlastním svalovým oslabením
vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

zvládá v souladu s individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty
osvojených pohybových her
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v
běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v
situaci úrazu spolužáka

hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených
pravidel minisportů
turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a
chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůze
v terénu, táboření, ochrana přírody
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
lyžování, bruslení (podle podmínek školy) – hry na
sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na lyžích a
bruslích
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace pohybu

hygiena při TV – hygiena pohybových činností a
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro
pohybové aktivity
bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách
a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí,
náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových
a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové
činností – her, závodů, soutěží
činnosti
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a
adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových
hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve
činnostech opačné pohlaví
hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených
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TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

4. ročník

užívá při pohybové činnosti základní osvojované
tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého
nákresu, popisu cvičení

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na
soutěže na úrovni třídy
úrovni třídy

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

změří základní pohybové výkony a porovná je s
předchozími výsledky
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě
bydliště; samostatně získá potřebné informace

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

zná způsob a pravidla bezpečné jízdy na jízdním kole

(při vhodných podmínkách školy) prokáže bezpečný
pohyb na kole (na silnici, na stezkách i v terénu), chová
se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního
provozu; bezpečně překoná s kolem silnici a zvládá
základní manévry cyklisty

pravidel minisportů
další pohybové činnosti (podle podmínek školy a
zájmu žáků)
zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály
a symboly
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových
činností – her, závodů, soutěží
základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie,
cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a
hmotnosti
komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené povely, signály
organizace při TV – základní organizace prostoru a
činností ve známém (běžném) prostředí
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního
náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
organizace při TV – základní organizace prostoru a
činností ve známém (běžném) prostředí
měření a posuzování pohybových dovedností – měření
výkonů, základní pohybové testy
další pohybové činnosti (podle podmínek školy a
zájmu žáků)
zdroje informací o pohybových činnostech
způsob jízdy na jízdním kole, technika jízdy; přeprava
zavazadel
cyklista na silnici - problematika silnice z pohledu
cyklisty a značení (základní pravidla bezpečné jízdy na
silnici, jízda za snížené viditelnosti a zhoršených
podmínek), znamení, zastavování, odbočování,
předjíždění a objíždění, vedení kola, vyjíždění do
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TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

4. ročník
silnice, přecházení s kolem bez přechodu a po
přechodu, kde si hrát (vhodná a nevhodná místa ke
hře), značky
cyklista na křižovatce - druhy křižovatek a kruhový
objezd (zásady přednosti v jízdě, odbočování), vztahy
mezi účastníky silničního provoz
bezpečná cesta - místa pro jízdu na kole (stezky pro
vybere bezpečné místo pro pohyb na kole
cyklisty, obytná zóna)
rodinný cyklistický výlet - plánování trasy a výbava na
cestu, cyklista v dopravních prostředcích, způsob jízdy
ve skupině (zásady ohleduplnosti k ostatním
účastníkům silničního provozu)
jako cyklista správně používá reflexní i ostatní doplňky a cyklista – výbava jízdního kola a cyklisty - povinná a
doporučená výbava jízdního kola a cyklisty (přilba, její
výbavu kola
funkce a použití; reflexní doplňky a ostatní doplňky
pro bezpečnou jízdu), odpovědnost cyklisty a vztahy
mezi účastníky silničního provozu,
rodinný cyklistický výlet - plánování trasy a výbava na
cestu, cyklista v dopravních prostředcích, způsob jízdy
ve skupině (zásady ohleduplnosti k ostatním
účastníkům silničního provozu)
naplánuje jednoduchý cyklistický výlet, včetně cesty
rodinný cyklistický výlet - plánování trasy a výbava na
dopravními prostředky; posoudí rizika cesty
cestu, cyklista v dopravních prostředcích, způsob jízdy
ve skupině (zásady ohleduplnosti k ostatním
účastníkům silničního provozu)

v modelových situacích prokáže znalost chování v
krizové situaci
zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním
oslabením v optimálním počtu opakování

ohrožení - zásady správného chování v krizové situaci
(možnosti krizových situací, jejich řešení, důležitá
spojení)
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
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4. ročník

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele

zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje
techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů
učitele

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou
v rozporu s jeho oslabením

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními
předpoklady základní plavecké dovednosti

adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu
plavání

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky
sebezáchrany a bezpečnosti

zvládá vybranou plaveckou techniku, prvky
sebezáchrany a bezpečnosti

praktické využití
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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4. ročník

ovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
problémy v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
moje tělo, moje psychika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly, sebeovládání, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
náš životní styl, životní prostředí a zdraví
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
akce zaměřené k růstu ekologického vědomí (např. Den Země, Ruku na to!...)
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
zdatnosti
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti

Učivo
význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků,
délka a intenzita pohybu
příprava organismu – příprava před pohybovou
činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací
cvičení
základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie,
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5. ročník

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení,
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo
nebo vlastním svalovým oslabením
vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
zvládá v souladu s individuálními předpoklady
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty
varianty osvojených pohybových her
osvojených pohybových her

cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a
hmotnosti
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční
cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem,
základy estetického pohybu, vyjádření melodie a
rytmu pohybem, jednoduché tance
průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh,
skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou
či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve
hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených
pravidel minisportů
turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a
chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůze
v terénu, táboření, ochrana přírody
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
lyžování, bruslení (podle podmínek školy) – hry na
sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na lyžích a
bruslích
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace pohybu
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního
náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
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TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při
pohybových činnostech opačné pohlaví

5. ročník
hygiena při TV – hygiena pohybových činností a
cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro
pohybové aktivity
bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách
a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí,
náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
na chodníku - shrnutí pravidel bezpečného a
ohleduplného chování na chodníku, vztahy mezi
účastníky silničního provozu
prázdniny - zásady bezpečného chování v době volna a
cestování (specifika lokality bydliště a obce pro trávení
dnů volna)
Nebezpečí - krizové situace (možnosti, jejich řešení,
důležitá spojení)
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových
činností – her, závodů, soutěží
a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové
činnosti
měření a posuzování pohybových dovedností – měření
výkonů, základní pohybové testy
jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a
pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního
adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových
náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
činnostech opačné pohlaví
základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou
či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve
hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených
pravidel minisportů
další pohybové činnosti (podle podmínek školy a
zájmu žáků)
zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály
a symboly
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových
činností – her, závodů, soutěží
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v
běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v
situaci úrazu spolužáka
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TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

5. ročník
užívá při pohybové činnosti základní osvojované
tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého
nákresu, popisu cvičení

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na
soutěže na úrovni třídy
úrovni třídy

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky

změří základní pohybové výkony a porovná je s
předchozími výsledky

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
orientuje se v informačních zdrojích o pohybových
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace bydliště; samostatně získá potřebné informace

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

bezpečně ovládá pravidla chodce i cyklisty

základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie,
cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a
hmotnosti
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční
cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem,
základy estetického pohybu, vyjádření melodie a
rytmu pohybem, jednoduché tance
komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví
osvojovaných činností, smluvené povely, signály
organizace při TV – základní organizace prostoru a
činností ve známém (běžném) prostředí
pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční
pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního
náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
organizace při TV – základní organizace prostoru a
činností ve známém (běžném) prostředí
základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh,
skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
měření a posuzování pohybových dovedností – měření
výkonů, základní pohybové testy
volný čas a sportovní aktivity - druhy volnočasových
aktivit souvisejících se silničním provozem a
dodržování pravidel (vhodné a nevhodné lokality k
uskutečnění aktivit, konkretizace aktivit podle lokality
ZŠ a obce)
další pohybové činnosti (podle podmínek školy a
zájmu žáků)
zdroje informací o pohybových činnostech
výbava jízdního kola a cyklisty - potřeba správné
výbavy jízdního kola a cyklisty (reflexní doplňky a
ostatní doplňky pro bezpečnou jízdu), odpovědnost
cyklisty a vztahy mezi účastníky silničního provozu
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TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

5. ročník

odhadne dopravní situaci, její nebezpečí a vyvodí
správné řešení; snaží se zachovat adekvátně situaci

chodec a cyklista na silnici – shrnutí pravidel
bezpečného a ohleduplného chování při pohybu na
silnici, pravidla chůze po silnici pro skupiny i
jednotlivce, pravidla jízdy za snížené viditelnosti,
základní pravidla bezpečné jízdy na silnici (bezpečné
manévry cyklisty na silnici), pravidla pohybu za snížené
viditelnosti a zhoršených podmínek
bezpečná jízda - technika jízdy, pravidla jízdy po
stezkách a mimo silnici
cyklista na křižovatce - pravidla pro bezpečné
překonání křižovatky, vztahy mezi účastníky silničního
provozu
přecházení silnice - shrnutí základních pravidel
překonání silnice ve městě i mimo něj (vztahy mezi
účastníky silničního provozu)
V Silničním provozu nejsi sám (vnímání tématu v
souvislostech zejména vztažených k dané situaci,
řešení situací, sociální pohled, hledisko sounáležitosti,
spolupráce)
bezpečná jízda - technika jízdy, pravidla jízdy po
stezkách a mimo silnici
cyklista na křižovatce - pravidla pro bezpečné
překonání křižovatky, vztahy mezi účastníky silničního
provozu
přecházení silnice - shrnutí základních pravidel
překonání silnice ve městě i mimo něj (vztahy mezi
účastníky silničního provozu)
cesta dopravními prostředky - shrnutí základních
pravidel bezpečnosti při cestování dopravními
prostředky, pravidla při jízdě autem (zádržné systémy),
vztahy mezi cestujícími a účastníky hromadné dopravy
V Silničním provozu nejsi sám (vnímání tématu v
souvislostech zejména vztažených k dané situaci,
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5. ročník

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

zná ohleduplné chování a osvojuje si ho

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

snaží se předcházet nebezpečí s ohledem na sebe i
ostatní účastníky silničního provozu

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
oslabením v optimálním počtu opakování

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele

zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje
techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů
učitele

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou
v rozporu s jeho oslabením

řešení situací, sociální pohled, hledisko sounáležitosti,
spolupráce)
cesta dopravními prostředky - shrnutí základních
pravidel bezpečnosti při cestování dopravními
prostředky, pravidla při jízdě autem (zádržné systémy),
vztahy mezi cestujícími a účastníky hromadné dopravy
volný čas a sportovní aktivity - druhy volnočasových
aktivit souvisejících se silničním provozem a
dodržování pravidel (vhodné a nevhodné lokality k
uskutečnění aktivit, konkretizace aktivit podle lokality
ZŠ a obce)
Nebezpečí - krizové situace (možnosti, jejich řešení,
důležitá spojení)
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla,
správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační,
relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich
praktické využití
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Tělesná výchova

5. ročník

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními
předpoklady základní plavecké dovednosti

adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu
plavání

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky
sebezáchrany a bezpečnosti

zvládá vybranou plaveckou techniku, prvky
sebezáchrany a bezpečnosti

plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti
plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání,
adaptace na vodní prostředí, základní plavecké
dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
akce zaměřené k růstu ekologického vědomí (např. Den Země, Ruku na to!...)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
náš životní styl, životní prostředí a zdraví
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
ovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
problémy v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
moje tělo, moje psychika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
cvičení sebekontroly, sebeovládání, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
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5.11 Pracovní činnosti
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Počet vyučovacích hodin za týden
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
1
0
Povinný
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

5

Pracovní činnosti
Člověk a svět práce
Žáci se v něm učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se
plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu
Pracovní činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni rozdělen do čtyř
tématických okruhů:
1. Práce s drobným materiálem
vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů
funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů
jednoduché pracovní postupy a organizace práce
lidové zvyky, tradice a řemesla
1. Konstrukční činnosti
práce se stavebnicí
sestavování modelů
práce s návodem, předlohou, náčrtem
1. Pěstitelské práce
základní podmínky pro pěstování rostlin
péče o nenáročné rostliny
pěstování rostlin ze semen
pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování
1. Příprava pokrmů
pravidla správného stolování
příprava tabule pro jednoduché stolování
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Název předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů
Mezipředmětové vztahy

Pracovní činnosti
Ve všech tématických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při
práci.
Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. – 5. ročníku po jedné hodině týdně.

•
•
•
•
•

Člověk a svět práce

Matematika
Informatika
Přírodověda
Český jazyk
Kompetence k učení:
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učí se
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
kompetence žáků
učitel umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí
Kompetence k řešení problémů:
učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
žáci promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů
učitel se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů
Kompetence komunikativní:
žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat
postup práce
učitel vede žáky k užívání správné terminologie
Kompetence sociální a personální:
učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci
žáci pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat
nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitních výsledků
Kompetence občanské:
učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je odpovědnosti za kvalitu svých i společných
výsledků práce
žáci se učí na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky
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Název předmětu

Pracovní činnosti
učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence pracovní:
žáci se učí dodržovat obecna pravidela bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných
pracovních prostředků
učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů
učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům
v činnostech pomáhá
Kompetence digitální:
žák využívá digitální zařízení a aplikace k učení
žák se vyjadřuje pomocí digitálních prostředků

Způsob hodnocení žáků

V předmětu Pracovní činnosti jsou žáci přednostně klasifikováni. Slovní hodnocení využijeme v souladu s
doporučenými podpůrnými opatřeními v rámci vyšetření SPC nebo PPP. Pravidla hodnocení jsou podrobně
zapsána v příslušné kapitole ŠVP ZV.

Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

1. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence občanské
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
tradičních i netradičních materiálů

Učivo
vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
papír a karton, textil)
pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
lidové zvyky, tradice, řemesla
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Pracovní činnosti

1. ročník

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

pracuje podle slovního návodu

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi
pečuje o nenáročné rostliny

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

chová se vhodně při stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
regulace vlastního jednání i prožívání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
náš životní styl (spotřeba věcí, odpady a nakládání s nimi)
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace
práce
stavebnice (plošné, prostorové)
základní podmínky pro pěstování rostlin,
pěstování pokojových rostlin
pravidla správného stolování

2. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
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Pracovní činnosti

2. ročník

RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

ŠVP výstupy
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
tradičních i netradičních materiálů

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

pracuje podle slovního návodu a předlohy

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi
provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí
výsledky pozorování
pečuje o nenáročné rostliny

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

připraví tabuli pro jednoduché stolování
chová se vhodně při stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
náš životní styl (spotřeba věcí, odpady a nakládání s nimi)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

Učivo
vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
papír a karton, textil, fólie, korálky, drátky, apod.)
lidové zvyky, tradice, řemesla
jednoduché pracovní operace, postupy, organizace
práce
práce s návodem
jednoduché pracovní operace, postupy, organizace
práce
stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční)
základní podmínky pro pěstování rostlin
základní podmínky pro pěstování rostlin
pěstování rostlin ze semen v místnosti
pěstování pokojových rostlin, jejich ošetřování
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
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Pracovní činnosti

2. ročník

regulace vlastního jednání i prožívání
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník

•
•
•
•
•
•
•

RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
ŠVP výstupy
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
tradičních i netradičních materiálů

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy

pracuje podle slovního návodu a předlohy

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a
zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny

zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi
provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí
výsledky pozorování
pečuje o nenáročné rostliny

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

připraví tabuli pro jednoduché stolování
chová se vhodně při stolování

Učivo
vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
lidové zvyky, tradice, řemesla
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace
práce
práce s návodem
stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční),
sestavování modelů
základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
zpracování
základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
zpracování
pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)
pěstování pokojových rostlin
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
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Pracovní činnosti

3. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
náš životní styl (spotřeba věcí, odpady a nakládání s nimi)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
regulace vlastního jednání i prožívání
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy
a postupy na základě své představivosti různé výrobky na základě své představivosti různé výrobky z daného
z daného materiálu
materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic

využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem
prvky lidových tradic

Učivo
vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace
práce
vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
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Pracovní činnosti
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

4. ročník
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu
udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při
úrazu
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž
a demontáž
pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého
náčrtu
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu
provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně
vede pěstitelské pokusy a pozorování
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné
rostliny
volí podle druhu pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazu
orientuje se v základním vybavení kuchyně

lidové zvyky, tradice, řemesla
pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace
práce
stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční),
sestavování modelů
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční),
sestavování modelů
základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
zpracování, výživa rostlin, osivo
pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

základní vybavení kuchyně
výběr, nákup a skladování potravin
technika v kuchyni – historie a význam
připraví samostatně jednoduchý pokrm
příprava jednoduchého pokrmu
dodržuje pravidla správného stolování a společenského jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
chování
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje
základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první
příprava jednoduchého pokrmu
pomoc i při úrazu v kuchyni
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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Pracovní činnosti

4. ročník

náš životní styl (spotřeba věcí, odpady a nakládání s nimi)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
regulace vlastního jednání i prožívání
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník

•
•
•
•
•
•
•

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence digitální
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy
a postupy na základě své představivosti různé výrobky na základě své představivosti různé výrobky z daného
z daného materiálu
materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem
materiálem prvky lidových tradic
prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k použitému materiálu

volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu

Učivo
vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota,
papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
lidové zvyky, tradice, řemesla
pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
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Pracovní činnosti

5. ročník

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při
úrazu
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž
a demontáž
pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého
náčrtu

jednoduché pracovní operace a postupy, organizace
práce

stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční),
sestavování modelů
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace
práce
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční),
sestavování modelů
práce, poskytne první pomoc při úrazu
první pomoc při úrazu
práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně
základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
vede pěstitelské pokusy a pozorování
zpracování, výživa rostlin, osivo
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné
pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě
pokojové i jiné rostliny
rostliny
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
volí podle druhu pěstitelských činností správné
pěstování pokojových rostlin
správné pomůcky, nástroje a náčiní
pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
práce; poskytne první pomoc při úrazu
první pomoc při úrazu
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základním vybavení kuchyně
základní vybavení kuchyně
výběr, nákup a skladování potravin
technika v kuchyni – historie a význam
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
připraví samostatně jednoduchý pokrm
příprava jednoduchého pokrmu
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
dodržuje pravidla správného stolování a společenského jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
společenského chování
chování
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první
příprava jednoduchého pokrmu
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
pomoc i při úrazu v kuchyni
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
náš životní styl (spotřeba věcí, odpady a nakládání s nimi)
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Pracovní činnosti

5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
regulace vlastního jednání i prožívání
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení
Klasifikace i slovní hodnocení - ve všech předmětech jsou žáci přednostně klasifikováni. Slovní
hodnocení využijeme v souladu s doporučenými podpůrnými opatřeními v rámci vyšetření SPC
nebo PPP a u individuálně vzdělávaných žáků.. Hodnocení žáků je prováděno za dodržení níže
uvedených pravidel a v souladu se školním řádem v aktuálním znění.

6.2 Kritéria hodnocení
•

Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a
pedagogický takt vůči žákovi

•

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na
klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.

•

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici

•

Podklady pro hodnocení

a klasifikaci získávají vyučující

zejména: soustavným

diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování,
různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové, ...), kontrolními
písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními
vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
•

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

•

Písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou žáci
psát v jednom dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující žákům předem a
informuje i ostatní vyučující

•

Na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl
za celé klasifikační období – přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň prospěchu se
zásadně neurčuje pouze na základě průměru z klasifikace za příslušné období

•

Zákonné zástupce žáka informují o prospěchu a chování žáka čtyřikrát ročně třídní učitelé
a ředitel školy na informačních schůzkách.

•

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu
bezprostředně a prokazatelným způsobem.

Kritéria hodnocení v předmětech s převahou naukového zaměření
Stupeň 1 (výborný)
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Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně.
Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy
mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho
ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuse. Je schopen
samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje
demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je
téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 2 (chvalitebný )
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho
myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a
zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá
menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez
podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuse. Je schopen s menší pomocí studovat vhodné
texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí.
Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho
působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a
provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a
úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější nepřesnosti a
chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho
logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do diskuse. Je schopen studovat podle návodu
učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho
působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 4 (dostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby. Při využívání
poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti
osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky
z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé.
Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se
zapojuje do diskuse. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu
má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze účastní.
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Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen
málokdy.
Stupeň 5 (nedostatečný )
U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby. Při
výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele.
Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých
vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do diskuse. Chyby
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro
tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného
sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen.
Kritéria hodnocení v předmětech s převahou výchovného zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály,nástroje a
vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti,
dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost
má vysokou úroveň.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně
rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky
působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky
aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti
v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně
pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti
mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění,
estetiku a tělesnou kulturu.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
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uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší
s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje
velmi malý zájem a snahu.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje
a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný a nemá
estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat.
Neprojevuje zájem o práci.
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