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Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
2.2 Charakteristika pedagogického sboru
2.3 Aktivity školy

2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola Křepice se nachází v okrajové části obce Křepice, vzdálené 30 km od
Brna. V obou vedlejších vesnicích se nacházejí úplné základní školy. Spádovou školou je ZŠ
Nikolčice. Naše škola je malotřídní, vzděláváme žáky pěti ročníků. Součástí školy je školní
jídelna – výdejna, oddělení školní družiny, v suterénu keramická dílna a ekologická zahrada
s venkovní učebnou. Škola nemá vlastní tělocvičnu, pro hodiny tělesné výchovy a
pohybových kroužků využíváme prostory kulturního sálu obce. Výuka plavání probíhá ve
spolupráci s vybranou plaveckou školou. Jsme vybaveni počítači, tablety, notebooky, nechybí
interaktivní tabule a pro výuku programování roboti a stavebnice.

2.2 Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor má 5 učitelek včetně ředitelky školy a jednu vychovatelku školní
družiny. Asistenti pedagoga jsou škole přidělováni dle doporučení pedagogickopsychologické poradny. Všichni pedagogové jsou kvalifikovaní a dále se průběžně vzdělávají
v oblasti tvorby a realizace ŠVP, ICT gramotnosti, v oblasti výuky cizího jazyka a moderních
přístupů k vyučování. Ve škole působí také výchovný poradce, speciální pedagog a metodik
prevence. Ředitelka se soustavně vzdělává v oblasti řízení školy.
Kolektiv pedagogických pracovníků je schopen týmové spolupráce, což je vidět při
tvorbě i realizaci ŠVP a školních projektových či tematicky zaměřených dnů. Učitelky vedou
žáky k objevování nových poznatků, kladou důraz na tvořivost a smysluplnost. Do výuky
jsou vhodně zařazovány pohybové aktivity a různé didaktické hry. Vzhledem k tomu, že na
tělesnou výchovu musí žáci přecházet do kulturního sálu, vyučujeme tělocvik
v dvouhodinových blocích. Učitelky na poradách řeší nejen konkrétní pedagogické záležitosti,
ale také vzájemně sdílí zkušenosti ze seminářů a z vlastní praxe. Velkou pozornost věnujeme
podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, máme zkušenosti také s jejich integrací.
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2.3 Aktivity školy
Učitelky naší školy podněcují žáky k tvorbě třídních projektů, vytvářejí tematicky
zaměřenou výuku na aktuální téma, organizují společné akce tříd, exkurze a výlety, které se
stávají nedílnou součástí výuky. Žáci se účastní různých soutěží a výstav. Vydáváme školní
časopis „Ahoj, křepelky“, zapojujeme děti do sběru odpadových surovin, pomerančové kůry a
hliníku. Dále využíváme spolupráci s místními spolky a zájmovými organizacemi,
s mateřskou školou a základními školami v okolí. Příležitostně navštěvujeme divadelní,
koncertní a filmová představení. V rámci aktuální nabídky se zapojujeme do evropských i
mezinárodních projektů a nabídky MŠMT nebo MAP Hustopeče.
Tematická výuka pravidelná: Den bez úrazu, Den stromů, Den Země, Advent, Dopravní
výchova, Den matek, Den dětí
Tematická výuka nepravidelná: např. Den zdraví, Den s babičkou a dědečkem, Evropa a my,
Naše obec, aj. dle aktuální potřeby
Sportovní kurzy: plavecký a lyžařský výcvik dle aktuálních podmínek
Soutěže pro spřátelené školy: Křepická veverka, Přírodovědná stezka
Projekty: motivujeme žáky k vytváření vlastních projektů na určité téma
Dlouhodobý školní projekt etické výchovy je realizován ročníkovými projekty a také v rámci
průřezových témat.
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Charakteristika ŠVP

3.1 Zaměření školy – vize školy
Školu a vzdělávání vnímáme jako službu. Za důležitý považujeme vztah mezi učitelem
a žákem. Přistupujeme k dětem jako k partnerům, které je třeba podpořit, motivovat a
provázet. Dětem nasloucháme, vnášíme do tříd pochopení, vlídnost a lidskost. Výuka má
vazbu na dovednosti pro život. Naším hlavním úkolem je vzdělávat žáky tak, aby uměli
uplatnit své vědomosti v životě.
Základním pilířem školní filozofie je klima školy, protože celková pohoda je základem
zdraví a úspěchu každého člověka. Usilujeme o vytváření pohodového a bezpečného prostředí
pro děti, zaměstnance i rodiče. Za velmi důležitou považujeme kvalitní spolupráci s rodinou a
zdravé prostředí pro učení. Při výuce volíme vhodné metody a formy práce, zapojujeme
evokaci, motivaci, žáky maximálně vtahujeme do účasti na učení. Podpora zdraví prolíná
celým životem školy, napříč všemi předměty, je uplatňována i ve školní družině, ovlivňuje i
oblasti mimoškolní činnosti a týká se všech lidí ve škole.
Vzdělávací program je zaměřen na žáka, bere v úvahu jeho schopnosti, individuální
potřeby a osobní maximum. Naše škola věnuje pozornost osobnostnímu rozvoji žáků. Žáci se
neustále vyvíjí, získávají nové poznatky, ale zejména se učí poznávat sami sebe, své
myšlenky, postoje. Žáci jsou podněcováni a vedeni k vlastnímu sebehodnocení. Přitom je
důležité, aby si uvědomovali své pozice v kolektivu ostatních žáků, budovali si a obhájili své
místo. Žáci by měly umět komunikovat, pracovat s informacemi a ne je pouze odříkávat.
Rozpoznat podstatu, diskutovat, naslouchat a přijmout odlišný názor.
Respektujeme strategie učení každého žáka, žáky vedeme k odpovědnosti za své učení
a chování. Pracujeme se sebereflexí jak v oblasti učení, tak v chování. Spoluprací, vzájemnou
pomocí se žáci učí vytvářet hezké vztahy k druhým lidem. Smyslem školy je otevřenost
veřejnosti, bezpečné prostředí pro žáky, dodržování etického kodexu chování a spolupráce
s místními spolky. Žáky vedeme k myšlení trvalé udržitelnosti, životu podle ekologických a
environmentálních principů. Naší vizí je profil absolventa školy, který je komunikativní,
zodpovědný, samostatný, tolerantní a umí si v různých situacích poradit.
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3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Klíčové kompetence

Strategické postupy

1.

My, učitelé, rozvíjíme klíčové kompetence tím, že:

Kompetence k učení – rozvíjet u žáků
pozitivní vztah k učení, vést je k vyhledávání
a třídění informací na základě jejich
pochopení a jejich využívání v praktickém
životě

- klademe důraz na čtení s porozuměním,
práci s textem a vyhledávání informací
- žáky vedeme k sebehodnocení
- využíváme diferenciace úkolů a
multisenzoriální přístup
- zadáváme zajímavé, motivační úlohy,
možnost výběru
- zařazujeme projektové a kooperativní učení

2.

Kompetence k řešení problémů –
podněcovat žáky k logickému uvažování a
k řešení problémů

- vedeme žáky k aktivitě při řešení problémů
- motivujeme žáky k řešení problémových
úloh z praktického života
- podporujeme skupinovou spolupráci při
řešení problému

3.

Kompetence komunikativní – vést žáky
k formulování svých myšlenek v logickém
sledu, učit je naslouchat, vyjádřit svůj názor
a obhájit jej

- pravidelně zařazujeme do výuky práci se
žáky v komunitních kruzích
- vedeme žáky ke vhodné komunikaci
- společně vytváříme pravidla komunikace se
spolužáky, učiteli a ostatními dospělými
- učíme žáky obhajovat svůj vlastní názor a
poslouchat názor jiných
- podporujeme přátelské vztahy ve třídách a
mezi třídami
- navazujeme komunikaci s okolními školami
při organizování různých soutěží

4.

Kompetence sociální a personální –
rozvíjet spolupráci a respekt k druhým

- vedeme žáky k úctě a respektování práce
druhých
- podporujeme žáky v sebeúctě, sebedůvěře
- začleňujeme skupinovou práci žáků i práci
ve dvojicích, podporujeme spolupráci
- pozitivním hodnocením u žáků posilujeme
- vedeme děti k toleranci přirozených
odlišností spolužáků, jejich přednostem i
nedostatkům

5.

Kompetence občanské – vést k pochopení a
dodržování pravidel slušného chování,
k ochraně přírody a svého zdraví, rozvíjet
úctu ke kulturním hodnotám a tradicím

- společně se žáky tvoříme pravidla a dbáme
na jejich dodržování
- vedeme žáky k odmítavému postoji vůči
nevhodným jevům
-nabízíme žákům dostatek příležitostí
k pochopení práv a povinností člověka
- podporujeme vnímání kulturních tradic
obce
- vedeme žáky k vlastenectví a úctě
k národním hodnotám
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6.

Kompetence pracovní – rozvíjet kladný
vztah k práci, naučit žáky využívat
osvojených znalostí a adaptovat se na nové
pracovní podmínky, vést ke správné a
bezpečné manipulaci s pracovními nástroji a
k hospodárné a kvalitní práci

- vedeme žáky k pracovitosti jako zdroji
svého osobnostního růstu
- umožňujeme žákům pracovat s technikou
- vedeme žáky k dodržování pracovního
postupu a pořádku pracovního místa
- poskytujeme prostor pro uplatnění
získaných znalostí, logického myšlení a
rozvoj fantazie
- vedeme žáky k prezentování vlastní práce

7.

Kompetence digitální

- předkládáme žákům různé zdroje a vedeme
k jejich kritickému hodnocení a k
praktickému využívání
- podporujeme vyhledávání informací a
využívání moderní techniky při řešení
problému
- vedeme žáky k bezpečnému užívání
informačních technologií

3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných
3.3.1 Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých
vzdělávacích potřeb nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě
s ostatními, potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.
Na škole působí školní poradenské pracoviště, které pomáhá žákům, rodičům i
pedagogům vytvářet podmínky pro úspěšné zvládání školní docházky žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami. Výchovný poradce spolupracuje v této oblasti se školskými
poradenskými zařízeními.
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytují vyučující přímou podporu
prostřednictvím podpůrných opatření 1. stupně. Pokud je tato přímá podpora poskytovaná
vyučujícím nedostatečná pro překonání vzdělávacích obtíží žáka, sestavujeme plán
pedagogické podpory (PLPP). PLPP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními
vyučujícími daného žáka pod metodickým vedením výchovného poradce. Před jeho
zpracováním budou probíhat rozhovory TU s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení
metod a forem práce se žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný
poradce spolu s třídním učitelem projednají PLPP žáka s jeho zákonným zástupcem i žákem
samotným, a tento plán dle potřeby doplňují a vyhodnocují. V případě, že škola zjistí, že
podpůrná opatření stačí k naplnění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, dále je používá do té
doby, po kterou jsou efektivní (může trvat i celou školní docházku). Pokud podpůrná opatření
poskytovaná školou nejsou účinná, doporučí škola vyšetření žáka ve školském poradenském
zařízení.
Pokud školské poradenské zařízení (ŠPZ) doporučí žákovi jako podpůrné opatření
individuální vzdělávací plán (IVP), tento plán sestavuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními
vyučujícími daného žáka, za pomoci výchovného poradce a ve spolupráci se ŠPZ, žákem a
zákonným zástupcem. Ten se zpracuje nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdrží
doporučení školského poradenského zařízení, žádost zákonného zástupce a získá jeho
písemný informovaný souhlas. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého
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školního roku podle potřeb žáka. Třídní učitel sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje
naplňování IVP.
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, které má škola rozpracovány do obsahů
vzdělávacích předmětů jednotlivých ročníků v příloze svého školního vzdělávacího programu
(ŠVP). Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních
žáků.
Součástí práce školy je včasná prevence školní neúspěšnosti. Výchovný poradce
zajišťuje se souhlasem zákonného zástupce depistáž žáků první třídy, která je zaměřena na
vyhledávání dětí s oslabením některých percepčních funkcí. Těmto žákům je sestaven PLPP a
dále se s nimi pracuje v rámci docvičovacích hodin. Ve 2. ročníku probíhá depistáž zaměřená
na vyhledávání žáků, kterým docvičování plně nepomohlo. Rodičům těchto žáků je
doporučeno vyhledat poradenskou pomoc školských poradenských zařízení a dle jejich
doporučení jsou žákovi poskytována podpůrná opatření. V souladu s doporučením ŠPZ jim
může být poskytnuta podpora prostřednictvím pedagogické intervence (PI) nebo předmětu
speciálně pedagogické péče (PSPP).
Podpůrné opatření v podobě PI je nabízena žákům, kteří selhávají ve vzdělávání
přechodně či dlouhodobě a to z různých důvodů (např. sociálně znevýhodněné prostředí, časté
změny škol, dysfunkční rodinné zázemí, vývojové deficity, dlouhodobá nemocnost, závažné
zdravotní problémy aj.). Reaguje na aktuální potřeby žáků. V praxi se tato podpora jeví jako
forma doučování se zaměřením na již probrané, ale též aktuální učivo a jejich vzájemné
propojování.
Předmět speciálně pedagogické péče je ve škole zajištěn jako forma další péče o žáka
ve škole, která má přispět ke zlepšení aktuálních obtíží žáka, zaměřené především na
reedukaci specifických poruch učení. Výuku vede výchovný poradce nebo speciální pedagog.
3.3.2 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Za nadaného žáka se považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve
srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností,
v pohybových, manuálních, uměleckých či sociálních dovednostech.
K vyhledávání těchto žáků dochází na základě pozorování schopností dítěte, jeho
tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých a rozumových oblastech, pohybových,
uměleckých a sociálních dovednostech. Takto vytipovaným žákům poskytují jednotliví
vyučující přímou podporu prostřednictvím podpůrných opatření 1. stupně a pod vedením
třídního učitele sestavujeme plán pedagogické podpory (PLPP). PLPP sestavuje třídní učitel
ve spolupráci s ostatními vyučujícími daného žáka pod metodickým vedením výchovného
poradce. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory TU s jednotlivými vyučujícími s
cílem stanovení metod a forem práce se žákem. Výchovný poradce spolu s třídním učitelem
projednají PLPP žáka s jeho zákonným zástupcem i žákem samotným, a tento plán dle
potřeby doplňují a vyhodnocují. Škola může následně doporučit zákonnému zástupci žáka
vyšetření žáka ve školském poradenském zařízení za účelem diagnostiky nadání žáka a
doporučení podpůrných opatření vyšších stupňů.
Nadaným žákům v souladu s vývojem jejich školních dovedností může vyučující žáka
rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený RVP ZV. Ředitel školy může žákovi po
projednání s jeho zákonným zástupcem umožnit účast na výuce některého předmětu ve
vyšším ročníku. Pokud je žák ŠPZ diagnostikován jako mimořádně nadaný a ŠPZ doporučí
žákovi jako podpůrné opatření IVP, je na základě písemné žádosti rodičů vypracován
individuální vzdělávací plán, který vychází ze ŠVP naší školy a doporučení školského
poradenského zařízení. Tento plán sestavuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími

7

předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání daného žáka a za pomoci výchovného
poradce a ŠPZ.
Své vědomosti a schopnosti žáci nadaní a mimořádně nadaní uplatní při různých
soutěžích a olympiádách, do kterých je na základě jejich zájmu zařazují vyučující příslušných
předmětů. Ve výuce vycházíme z principů individualizace a vnitřní diferenciace, tzn.
zadáváme žákům individuální a samostatné úkoly, podporujeme vlastní pracovní tempo,
respektujeme aktuální úroveň znalostí a dovedností, využíváme alternativní metody a formy
práce, podporujeme samostatnou žákovskou práci v oblasti práce s informacemi,
respektujeme vlastní způsoby řešení problémů, umožňujeme jim prezentovat se na různých
vystoupeních nebo i ve třídě mezi svými vrstevníky a svůj talent mohou rozvíjet také
v zájmových kroužcích.
3.3.3 Začlenění průřezových témat
Průřezová témata zajišťují ve vzdělávacím programu mezipředmětové vztahy a jsou
nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí
napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této
možnosti využili co nejlépe, nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací
předměty, ale integrujeme je do různých vyučovacích předmětů, realizujeme jejich obsah také
formou tematické výuky, ve kterých žáci přirozeně využívají znalosti a dovednosti z různých
vzdělávacích oborů.
Realizace průřezových témat má nezastupitelné místo při vzdělávání všech žáků a
zvláště pak žáků, u kterých je upravován obsah a výstupy ze vzdělávání od 3. stupně
podpůrných opatření. Průřezová témata obsahují silný výchovný aspekt a napomáhají
osobnostnímu a charakterovému rozvoji těchto žáků, vytvářejí prostor pro utváření jejich
postojů a hodnotového systému. Proto bude i při výuce těchto žáků kladen důraz především
na kultivaci jejich postojů a hodnotových orientací. Nároky kladené na utváření vědomostí a
dovedností těchto žáků budou vždy plně respektovat jejich individuální možnosti.

3.4 Průřezová témata
Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je vždy součástí
charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích
předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme přehled všech průřezových témat a jejich tématických
okruhů:
Osobnostní a sociální výchova
/OSV/
Výchova demokratického občana
/VDO/
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /VES/
Multikulturní výchova
/MUK/
Environmentální výchova
/EV/
Mediální výchova
/MEV/
Etická výchova
/EtV/
Vysvětlivky:
INT – integrace daného tématického okruhu průřezového tématu
INT/ Př – daný tématický okruh je součástí přírodovědy, a to formou integrace
TV – tematicky zaměřená výuka v delším časovém sledu (den,týden, měsíc…)
– celoškolní projekt
B – blok, výuka v časovém rozpětí 2 – 5 hodin
A – jednorázová činnost v rámci třídy nebo školy
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3.4.1 Osobnostní a sociální výchova

/OSV/

Toto průřezové téma zaujímá v našem ŠVP nejdůležitější místo. Zaměřuje se na
formování osobnosti a utváření praktických životních dovedností, založených na pozitivním
vztahu k sobě i k ostatním lidem. Náš ŠVP se zaměřuje na podporu zdravého životního stylu.
Zdraví chápeme ve všech souvislostech – zdraví fyzické souvisí se zdravím psychickým.
Protože máme do značné míry možnost ovlivnit osobnostní vývoj dítěte, věnujeme ve svém
ŠVP osobnostní a sociální výchově mimořádnou pozornost.
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova se v našem ŠVP stává součástí všech
vzdělávacích oblastí. Prvky OSV jsou důsledně a cíleně uplatňovány ve všech předmětech,
v zájmové činnosti i při mimoškolních akcích a při akcích pro rodiče a veřejnost (např.
netradiční třídní schůzky, výtvarné dílny).
Realizujeme tzv. komunitní kruhy, které přispívají k utváření dobrých mezilidských
vztahů ve třídě i mimo ni, a rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace. Důležité místo
v OSV zaujímají také tematicky zaměřené dny a projekty, ve kterých se vyskytují konkrétní
situace, kde mohou žáci získané vědomosti prakticky uplatňovat a získávat další zkušenosti
pro život (řešení konfliktů, dovednost spolupracovat, umění ovládat se, dokázat nabídnout a
přijmout pomoc, vnímat a respektovat různé postoje a názory lidí, naučit se rozpoznat
nebezpečné situace a umět se jim vyhnout). Žáci získají zkušenosti i v rámci plaveckého a
lyžařského výcviku.
Důležité místo v tomto průřezovém tématu zaujímá prevence sociálně patologických
jevů, proto podporujeme u žáků účast na různých soutěžích a nabízíme jim zájmové útvary.
Ve škole je zpracován kvalitní „Minimální preventivní program“, který se zaměřuje
kromě žáků také na zkvalitňování vztahů mezi dětmi a spolupráci s rodiči. Jednotné působení
školy a rodiny se tak stává základem dobré výchovy a dítě pak bude odolnější vůči
negativním vlivům.
Nedílnou součástí OSV jsou také oblasti Ochrana člověka za mimořádných událostí a
dopravní výchova, které jsou průběžně zařazovány v předmětech TV, PRV, ČJ, PŘ ,VL,
VV a PČ během celé školní docházky. Žáci se učí přiměřeně ke svému věku
poskytovat první pomoc, znají důležitá telefonní čísla, znají základní postupy při evakuaci.
3.4.2 Výchova demokratického občana /VDO/
Toto průřezové téma vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro
fungování demokratické společnosti. Prolíná celou vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět
v předmětech prvouky a vlastivědy. Výchovu demokratického občana uplatňujeme
v tematicky zaměřené výuce. Spoluprací s místními spolky a zřizovatelem rozvíjíme u žáků
komunikativní, prezentační schopnosti a dovednosti.
3.4.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

/VES/

Toto průřezové téma postupuje celým základním vzděláváním. Výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, prohlubuje
poznatky a učí žáky přemýšlet v souvislostech. Příležitosti k realizaci tématu na naší škole
poskytuje vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.
U žáků podporujeme tradiční evropské hodnoty, ke kterým patří humanismus
(porozumět člověku), svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní
zodpovědnosti s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí. Chceme vychovat
budoucího evropského občana, zodpovědného k sobě samému i ke společnosti. Průřezové
téma na naší škole uplatňujeme ve vlastivědě v 5. ročníku v rámci učiva o Evropě.
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3.4.4 Multikulturní výchova

/MUK/

Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s jinými kulturami, tradicemi,
hodnotami. Žák si lépe uvědomí vlastní chování k druhým lidem z jiných národů, rozvíjí u
sebe smysl pro spravedlnost, solidaritu, toleranci. Porozumí kulturní rozmanitosti ostatních
národností žijících ve společném státě. Multikulturní výchova se dotýká i mezilidských
vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou.
Škola chce zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, lidé se budou
poznávat a tolerovat, zbavovat se nepřátelství i předsudků. Multikulturní výchova se prolíná
všemi vzdělávacími oblastmi, zejména v oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a
zdraví, Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie.
V našem ŠVP je multikulturní výchova integrována v předmětech prvouka, vlastivěda,
český jazyk, anglický jazyk od 1. - 5.ročníku. Žáci se v těchto předmětech a v ranních
komunitních kruzích učí respektovat práva druhých, chápat odlišné názory jiných lidí.
Uvědomují si, že všichni jsou si rovni, uvědomují si i možné dopady svých slov na druhé.
Uvědomují si sami sebe. Odlišnosti jiných má vnímat žák jako příležitost k obohacení a ne
jako zdroj konfliktů. S kulturou naší i s kulturou jiných národů se žáci seznamují na
výchovných koncertech, divadelních představení, na vánočních a velikonočních dílnách, při
přípravách na veřejná vystoupení.
3.4.5 Environmentální výchova /EV/
Environmentální výchovu chápeme jako jednu z nejdůležitějších výchov na naší
škole. Přispíváme jí ke vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu
dědictví, k utváření vnímání zdravého životního prostředí v rozvoji lidské společnosti.
Prolíná ve vzdělávacích oblastech Člověk a zdraví, Člověk a jeho svět, Informační a
komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a svět práce. Prvky environmentální
výchovy zařazujeme průběžně do vyučování, také formou bloků, tematicky zaměřených dnů i
projektů.
Ve škole třídíme odpad, zapojujeme se do sběru surovin. Podporujeme účast na
přírodovědných akcích (krmení zvěře v zimě, ekologické programy, aj.) a soutěžích (výtvarné
soutěže, sportovní soutěže, přírodovědná stezka) v rámci spolupráce s okolními školami. Na
školní zahradě pěstujeme léčivé byliny a některé druhy zeleniny. Pokojové květiny v celé
škole přispívají ke vnímání estetických hodnot prostředí. Žákovská knihovna poskytuje
dostatek odborné literatury.
3.4.6 Mediální výchova

/MEV/

V průřezovém tématu mediální výchova nabízíme základní poznatky a dovednosti
týkající se mediální komunikace a práce s médii. Především mít schopnost posoudit
věrohodnost sdělení a vyhodnotit jejich záměr. Mediální výchova prolíná vzdělávacími
oblastmi Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura.
Prvky mediální výchovy zařazujeme převážně do předmětu ČJ. Rozvíjíme u žáků
komunikační schopnosti, zvláště při veřejném vystupování, stylizaci mluveného projevu i
psaného textu. Kolektivně vytváříme školní časopis Ahoj, křepelky. Ve všech třídách jsou
nainstalovány počítače s přístupem k internetu a interaktivní tabule.
3.4.7 Etická výchova

/EtV/

Jedná se o doplňující průřezové téma, které je založeno na systematickém a metodicky
propracovaném osvojování sociálních dovedností žáků na základě zážitkové metody. Je
zaměřeno na vytvoření základních sociálních návyků žáků. Základním cílem je podněcovat
žáky, aby si osvojili prosociální způsob chování. Mezi charakteristiky prosociální osobnosti
patří: projevování soucitu s lidmi, kteří mají těžkosti, radost z obdarování někoho, nebo
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rozdělení se s někým, namáhání se ve prospěch druhých, přijímání úspěchů jiných lidí bez
závisti, pochopení starostí a problémů jiných lidí. Zaměřuje se na formování osobnosti a
utváření praktických životních dovedností, založených na pozitivním vztahu k sobě i
k ostatním lidem.
Stejně jako průřezové téma Osobnostní a sociální výchova se stává součástí všech
vzdělávacích oblastí. Průřezové téma EtV je chápáno jako efektivní nástroj prevence proti
šikaně a dalším sociálně patologickým jevům. Prvky EtV jsou uplatňovány u žáků od prvního
ročníku ZŠ formou integrace ve všech předmětech, neboť utváření pozitivního postoje k sobě
samému i k druhým a uvědomění si mravních hodnot je součástí každodenního života. EtV
bude vyučována také formou projektů a tematicky zaměřených dnů.
3.4.8 Začlenění průřezových témat
Třídy

OSV
- rozvoj schopností poznávání
- sebepoznání a sebepojetí
- seberegulace a sebeorganizace
- psychohygiena

1.

Osobnostní rozvoj
ČJ, M, PRV, ČJ, M, PRV,
VV,
VV
ČJ, PRV, TV ČJ, TV

ČJ, M, VV,
PČ, HV

- poznávání lidí

PRV

- komunikace
- kooperace, kompetice
- řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
- hodnoty, postoje, praktická
etika

ČJ, M, VV
ČJ, TV

4.

5.

ČJ, AJ, VL,
M
ČJ, TV

ČJ, AJ, VL,
M
ČJ, TV, PŘ

ČJ, M, TV,
PRV, VV,
PČ
VV, TV

ČJ, PČ, TV

ČJ, PČ, TV

ČJ, TV, PŘ

ČJ, TV, PŘ

ČJ, M, HV,
VV, PČ
Sociální rozvoj
PRV

ČJ, M, PČ,
HV, VV

ČJ, M, HV,
PČ, VV

ČJ, M, HV,
PČ, VV

ČJ, PRV

ČJ

ČJ

ČJ, AJ, VL,
TV
ČJ, AJ, VL

ČJ, AJ, TV,
PŘ
ČJ, AJ

ČJ

ČJ

ČJ, AJ, M,
PŘ, PČ
ČJ, M, PČ,
VV, HV,
TV, VL

ČJ, AJ, VL,
M, PČ
ČJ, VL, M,
PČ, VV, HV,
TV, PŘ

ČJ, PRV, TV

ČJ, PRV, TV

ČJ, PRV, TV

ČJ, M, PRV,
AJ
M, TV, VV

ČJ, M, PRV,
AJ
M, TV, VV

ČJ, AJ, M,
PRV
ČJ, M, TV,
VV

Morální rozvoj
ČJ, M, PČ,
ČJ, M, PČ,
AJ
AJ
ČJ, M, PČ
ČJ, M, PČ

ČJ, AJ, M,
PČ
ČJ, M, PČ

Třídy

VDO
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a
stát
Formy participace občanů
v politickém životě
Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování

3.

ČJ, M, TV,
VV, PČ,
PRV
ČJ, VV, TV

VV, M,
PRV, PČ,
TV
VV, TV

- kreativita

- mezilidské vztahy

2.

1.

2.

VV, PRV

VV, PRV

PČ

PČ

3.
VV, PRV, ČJ
PRV, HV,
PČ

4.

5.

VL, ČJ

VL, ČJ

VL, PČ

VL, PČ

VL

VL
VL
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VES
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

Třídy
1.
ČJ, HV

2.
ČJ, HV

3.
ČJ, AJ, HV

4.
AJ, ČJ, HV

ČJ, HV, VV,
TV

ČJ, HV, VV,
TV

ČJ, HV, VV,
TV

ČJ, HV, VV,
TV

Jsme Evropané

MUK
Kulturní diference
Lidské vztahy

Třídy
1.
PČ, ČJ, VV
ČJ

2.
PČ, PRV,
VV, ČJ
ČJ

3.
AJ, PČ, VV,
ČJ
AJ, ČJ

AJ

AJ

AJ

4.
HV, PČ, VV
AJ, HV, ČJ

Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a
solidarity

5.
AJ, VL, ČJ,
HV
VL, ČJ, HV,
VV, TV
VL

5.
VL, HV, PČ,
VV
AJ, VL, HV,
ČJ
VL
VL

VL

VL

Třídy

EV

1.

2.

3.

4.

5.

Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí

PRV

PRV

Vztah člověka a prostředí

PRV, HV,
PČ, TV, ČJ

PRV, HV,
PČ, TV, ČJ

VL, VV, PŘ

VL, VV, PŘ

PRV

VL, VV, PŘ

VL, VV, PŘ

HV, PČ, TV,
ČJ, AJ

VL, VV, PČ,
TV, ČJ

VL, VV, PČ,
TV, ČJ

4

5

Poznámka: Ekosystémy budou probírány v blocích.

Třídy

MEV
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních
sdělení
Fungování a vliv médií ve
společnosti

1

2

3

Tematické okruhy receptivních činností
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ

ČJ

ČJ

ČJ

ČJ
ČJ

TV,

HV, TV

AJ, HV, TV

ČJ

ČJ

ČJ, TV

ČJ, TV

Tematické okruhy produktivních činností
ČJ

Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu

ČJ, VV

ČJ, VV
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ČJ, VV

ČJ, VV

ČJ, VV

Třídy

EtV

Asertivita

1.
ČJ, M, AJ,
PRV, VV,
TV, PČ
ČJ, M, AJ,
PRV, HV,
VV, TV, PČ
ČJ, AJ, M,
PRV, HV,
VV, TV, PČ
ČJ, M, PRV,
TV, PČ
ČJ, PRV, HV,
VV
ČJ, PRV, HV,
VV
ČJ, PRV

2.
ČJ, AJ, M,
PRV, VV,
TV, PČ
ČJ, M, AJ,
PRV, HV,
VV, TV, PČ
ČJ, AJ, M,
PRV, HV,
VV, TV, PČ
ČJ, M, PRV,
TV, PČ
ČJ, PRV, HV,
VV
ČJ, PRV, HV,
VV
ČJ, PRV

3.
ČJ, AJ, M,
PRV, VV,
TV, PČ
ČJ, M, AJ,
PRV, HV,
VV, TV, PČ
ČJ, AJ, M,
PRV, HV,
VV, TV, PČ
ČJ, M, PŘ,
TV, PČ
ČJ, PRV, HV,
VV
ČJ, PRV, HV,
VV
ČJ, PRV

4.
ČJ, AJ, M,
PŘ, VL, VV,
TV, PČ
ČJ, M, AJ,
PŘ, VL, HV,
VV, TV, PČ
ČJ, AJ, M,
PŘ, VL, HV,
VV, TV, PČ
ČJ, M, PŘ,
VL, TV, PČ
ČJ, PŘ, VL,
HV, VV
ČJ, PŘ, VL,
HV, VV
ČJ, PŘ, VL

5.
ČJ, AJ, M,
PŘ, VL, VV,
TV, PČ
ČJ, M, AJ,
PŘ, VL, HV,
VV, TV, PČ
ČJ, AJ, M,
PŘ, VL, HV,
VV, TV, PČ
ČJ, M, PŘ,
VL, TV, PČ
ČJ, PŘ, VL,
HV, VV
ČJ, PŘ, VL,
HV, VV
ČJ, PŘ, VL

Reálné a zobrazené vzory

ČJ, PRV

ČJ, PRV

ČJ, PRV

ČJ, PŘ

ČJ, PŘ

ČJ, M, PRV,
VV, HV, TV,
PČ
ČJ, PRV, TV

ČJ, M, PRV,
VV, HV, TV,
PČ
ČJ, PRV, TV

ČJ, M, PRV,
VV, HV, TV,
PČ
ČJ, PRV, TV

ČJ,M, PŘ,
VL, VV, HV,
TV, PČ
ČJ, PŘ,VL,
TV

ČJ, M, PŘ,
VL, VV, HV,
TV, PČ
ČJ, PŘ,VL,
TV

Komunikace a mezilidské vztahy
Důstojnost lidské osoby, úcta
k sobě
Pozitivní hodnocení druhých
Tvořivost a iniciativa, řešení
problémů a úloh
Vyjadřování a komunikace citů
Empatie

Pomoc, dělení se, přátelství,
spolupráce
Komplexní prosociálnost

Název
průřezového
tématu

Etická výchova
(EtV)

Ročník

Ročníkové projekty

Zpracováno v předmětech

1.

Komunikace a mezilidské vztahy

ČJ, AJ, PRV,HV, VV, PČ, TV – int.

2.

Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
Pozitivní hodnocení druhých

ČJ, AJ, PRV, HV, VV, PČ, TV – int

3

Tvořivost a iniciativa, řešení
problémů
Vyjadřování a komunikace citů

ČJ, AJ, PRV, HV, VV, PČ, TV – int

4.

Empatie
Prosociální chování v osobních
vztazích (pomoc, dělení se,
přátelství, spolupráce)

ČJ, AJ, PŘ, VL, HV, VV, PČ, TV – int

5.

Asertivita
Reálné a zobrazené vzory
Komplexní prosociálnost

ČJ, AJ, PŘ, VL,HV, VV, PČ, TV – int

13

EtV
1.Projekt

Téma
Komunikace a mezilidské vztahy

Očekávané výstupy
Osvojí si oslovování křestními jmény, používání vhodných
forem pozdravu, naslouchání, dodržování jednoduchých
komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu,
přiměřenou gestikulaci.
Reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace,
eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace

Učivo - pojmy
Verbální, neverbální komunikace;
základní komunikační pravidla,
pohled, úsměv, pozdrav,
otázka, smysluplná odpověď,
děkuji, prosím, odpusť,
představení se, mimika, gesta, zrakový
kontakt, podání ruky,
zdvořilost, otevřená komunikace

Podílí se na vytvoření společenství třídy prostřednictvím
dodržování jasných a splnitelných pravidel

2. Projekt Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě

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

Sebepoznání, sebeovládání, sebepřijetí,
sebeúcta, sebehodnocení

Pozitivní hodnocení druhých

Osvojí si základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých

Projevování pozornosti a laskavosti,
vyjádření uznání, účinnost pochvaly,
připisování pozitivních vlastností druhým,
správná reakce na pochvalu, přátelské
přijetí, umění odpustit
Identifikace, vyjádření a usměrňování
základních citů

Osvojí si základní vědomosti a dovednosti pro vytvoření
sebeúcty a úcty k druhým

3. Projekt Vyjadřování a komunikace citů

Vyjadřuje city v jednoduchých situacích
Identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich
prožitcích, na základě empatického vnímání přemýšlí nad
konkrétní pomocí

Tvořivost a iniciativa, řešení
problémů a úloh

Dokáže se těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast
na radosti i bolesti druhých, pozitivně hodnotí druhé
v běžných podmínkách
Využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
Jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských
vztazích, především v rodině a v kolektivu třídy
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Pocity spokojenosti, radosti, sympatie,
smutku, obav a hněvu
Vytváření prožitků radosti pro druhé,
společné plnění úkolů, zbavování se
strachu z neznámého řešení úkolu a
z tvořivého experimentování
Radost ze společné činnosti a výsledku,
vyjádření zájmu, základní pravidla
spolupráce

Téma

EtV
4. Projekt

Očekávané výstupy

Empatie

Reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc

Asertivita

Dokáže obhájit vlastní rozhodnutí – ano, ne

Prosociální chování v osobních
vztazích. Pomoc, dělení se,
přátelství, spolupráce

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

Učivo - pojmy
Pomocí empatie předpokládat reakci
druhých
Hledání možností, jak vycházet s jinými
lidmi (v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky),
řešení konfliktů, sebeprosazení, obrana
vlastních práv, zpracování neúspěchu

Reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc
Rozlišování mezi nabídkami druhých,
schopnost odmítnutí nabídky k podvodu,
krádeži, pomlouvání, zneužívání
návykových látek a sexuálnímu
zneužívání

5. Projekt Asertivita

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

Darování, ochota dělit se, povzbuzení,
služba, vyjádření soucitu, přátelství,
fyzická pomoc
Rozlišování mezi nabídkami druhých,
schopnost odmítnutí nevhodných návrhů
Hledání možností, jak vycházet s jinými
lidmi (v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky)

Reálné a zobrazené vzory

Rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se
s pozitivními prosociálními vzory

Reálné a prosociální vzory (v rodině, ve
veřejném životě, v knize), smysl autority,
vztah k autoritě

Komplexní prosociálnost prosociální chování v osobních
vztazích i ve veřejném životě

Zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních
situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky

Fyzická pomoc, soucítění, verbální
pomoc, darování, ochota dělit se,
spolupráce, přátelství

Reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc

Vzájemná solidarita se sociálně slabšími a
národnostními menšinami, společenské
problémy, boj proti sociální
nespravedlnosti

15

4

Učební plán

4.1 Vzdělávací oblasti a předměty
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace

Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti

Matematika a její aplikace
Informatika
Člověk a jeho svět
Umění a kultura
Člověk a jeho zdraví
Člověk a svět práce

Všeobecný rozvoj osobnosti dítěte je utvářen a ovlivňován mnoha aspekty, jako je styl
života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního
prostředí a bezpečí člověka. Zaměření na všeobecný rozvoj jedince prolíná všemi
vzdělávacími oblastmi a všemi předměty – zejména ČJ, PRV, PŘ, VL a Tv.

4.2 Poznámky k učebnímu plánu
Učební plán se liší od Rámcového učebního plánu v těchto oblastech:
Další hodiny z disponibilní časové dotace jsou rozděleny takto:
- český jazyk ve všech ročnících
- matematika ve 3. – 5. ročníku
- prvouka ve 3. ročníku
- vlastivěda v 5. ročníku
- přírodověda v 5. ročníku
- anglický jazyk v 1. a 2. ročníku
V některých vyučovacích předmětech realizujeme výuku v blocích.
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4.3 Učební plán školy
Učební plán školy

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Ročník

Vyučovací
předmět

RVP
hodiny

1.

2.

3.

4.

5.

ŠVP
hodiny

Z toho
DČD

Český jazyk

33

7+2

7+1

7+1

6+1

6+1

42

6

Anglický jazyk

9

1

1

3

3

3

11

2

Matematika a její
aplikace

Český jazyk a
literatura
Cizí jazyk
Matematika a její
aplikace

Matematika

20

4

4

4+1

4+1

4+1

23

3

Informatika

Informatika

Informatika

2

1

1

2

2

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda

12

2
2

1+1
1+1

15
(7+4+4)

1
1
1

Hudební výchova

Hudební
výchova

Jazyk a jazyková
komunikace

Umění a kultura

2

2

2+1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

12

12
(5+7)

Výtvarná výchova

Výtvarná
výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Tělesná
výchova

10

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět práce

Člověk a svět
práce

Pracovní
činnosti

5

1

1

1

1

1

5

118
16

21
3

21
2

24
3

26
3

26
5

118

Celková časová dotace
Z toho disponibilní časová dotace (DČD)
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5

Učební osnovy

5.1 Český jazyk
a) Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět je vytvořen ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Tvoří ho jazyková výchova, komunikační a slohová výchova a literární výchova.
V rámci hodin ČJ soustavně dbáme na rozvoj písma a zvyšování písemného projevu žáka a
podporujeme rozvoj komunikačních kompetencí. Předmět se vyučuje od 1. ročníku ve
kmenových třídách.
V hodinách českého jazyka v prvním období nejsou ostré hranice mezi učivem
mluvnice, slohového výcviku, literární výchovy a psaní. Je potřeba si uvědomovat
vzájemnou prostupnost a propojenost těchto složek českého jazyka. Je-li k tomu vhodná
příležitost, lze složky českého jazyka zpestřit dramatickou výchovou, která rozvíjí
tvořivost a přispívá k obohacení slovní zásoby. S její pomocí učíme žáky volně, beze
strachu, svými slovy vyjadřovat myšlenky a názory. Pomocí dramatické výchovy se žáci
učí slušnosti, vzájemnému respektování i tvořivému řešení praktických situací. Přitom se
učí též cítit s druhými, vzájemně si pomáhat. Uplatňujeme tak snadno ve výuce prvky
etické výchovy.
S využitím prvků dramatické výchovy uplatňujeme prvky OSV a EtV.
- rozvíjíme u dětí jejich tvořivost
- učíme je volně bez strachu, svými slovy vyjadřovat myšlenky a názory nejen
v českém jazyce a literatuře, ale i v dalších vyučovacích předmětech
- rozvíjíme a obohacujeme slovní zásobu žáků
- učíme žáky tvořivě řešit praktické problémy
- vedeme žáky k slušnosti a respektování spolužáků, rodičů i ostatních dospělých
v jejich okolí, žáci mohou prožívat různé situace, naučit se cítit s druhými a
pomáhat si navzájem
b) Hodinová dotace v jednotlivých ročnících:
1. třída
7+2
2. třída
7+1
3. třída
7+1
4. třída
6+1
5. třída
6+1
Celkem 33+6

předmět posílen o 2 disponibilní hodiny
předmět je posílen o 1 disponibilní hodinu
předmět posílen o 1 disponibilní hodinu
předmět posílen o 1 disponibilní hodinu
předmět posílen o 1 disponibilní hodinu

9 hodin
8 hodin
8 hodin
7 hodin
7 hodin

Hlavní formou realizace předmětu je vyučovací hodina, zařazujeme také výuku
v blocích, tematicky zaměřenou výuku, krátkodobé i dlouhodobé projekty. Disponibilní
hodiny nebudou využity k navýšení učiva.
V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují části obsahů
průřezových témat – osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, mediální
výchova a etická výchova.
c) Výchovně vzdělávací cíle:
- rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané
- vyjadřovat srozumitelně, zejména mluvenou řečí, myšlenky, psanou formou se
vyjadřovat jen v jednoduchých větách
- číst správně a s porozuměním texty přiměřené délkou i obsahem
- znát příklady literárních děl vhodných pro daný věk včetně ilustrací
- číst s porozuměním jednoduché naučné texty, pokusit se vyjádřit jejich myšlenky
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- vnímat krásu a bohatost mateřského jazyka
- při výuce českému jazyku je třeba stále pamatovat na to, že se v tomto období vytváří
vztah žáků k literatuře a jejich zájem o četbu, tedy že začíná výchova budoucích
čtenářů
- svou schopnost vyjadřovat se umět uplatnit i v prvouce, matematice i dalších
vyučovacích předmětech
d) Výchovné strategie a postupy:
1. Kompetence k učení
- umožníme žákům vyhledávat klíčová slova a potřebné informace
- vedeme žáky k osvojování správných tvarů písmen a hygienických návyků při psaní
- vedeme žáky ke kontrole výsledků, k sebehodnocení
- umožňujeme přístup k různým jazykovým a literárním pojmům
- předkládáme žákům dostatek informací v různých podobách (listinné, ústní,
elektronické)
2. Kompetence k řešení problémů
- nabízíme problémové úkoly (křížovky, doplňovačky), předkládáme žákům vhodné texty
- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů
- nabízíme možnost výběru úkolů
3. Kompetence komunikativní
- vedeme děti k vyjádření vlastního názoru (diskuze, komunitní kruh)
- učíme děti naslouchat druhým zařazováním různých metod a forem práce
- žáci se podílejí na zpracování dokumentů ze školního života, příspěvky do časopisů
- učíme žáky využívat informační i komunikační prostředky
- dáváme dětem dostatečný prostor k rozvoji ústního i písemného projevu
4. Kompetence sociální a personální
- s využitím různých metod a forem práce vedeme děti ke spolupráci
- vytváříme situace k poznání potřeby vzájemného respektu a pomoci
- rozvíjíme pozitivní sebedůvěru, učíme žáky rozpoznat vlastní možnosti a
ovlivňovat své zdraví
- hodnotíme každého žáka na základě vlastního pokroku
5. Kompetence občanská
- vedeme děti k účasti na veřejné prezentaci
- kladný vztah k mateřskému jazyku pěstujeme návštěvou divadelních představení a
koncertů
- na modelových situacích vedeme žáky k respektování základních společenských
norem (dramatizace)
- předkládáme žákům přiměřený materiál k pochopení vývoje národa a jeho
postavení v současnosti
6. Kompetence pracovní
- zadáváme úkoly, které vedou ke konkrétní činnosti
- poskytujeme prostor pro uplatnění získaných znalostí a rozvoj fantazie
- vedeme žáky k nutnosti dodržování pracovního postupu a udržování pracovního místa
- učíme žáky samostatně pracovat a hodnotit své výsledky
7. Kompetence digitální
- dáváme žákům prostor ke čtení s porozuměním přiměřeně náročných
elektronických textů a vedeme je ke zjištění, které čtenářské strategie jsou vhodné
pro digitální čtení
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-

klademe důraz na hodnocení důvěryhodnosti digitálních informací, které žáci
vyhledají, a na ověřování informací z více zdrojů
podporujeme žáky v získání dovedností a návyků spojených s psaním a orientací
na klávesnici
vedeme žáky k dodržování základních hygienických návyků při práci s digitálními
technologiemi
vedeme žáky k etickému jednání při sdílení informací a komunikaci v digitálním prostředí

e) Metody evaluace:
-

rozhovor, dotazy, diskuse, pozorování, vzájemné hodnocení, testy, prezentace,
samostatná práce, sebehodnocení, portfolia, dialog, zvládnutí komunikační
technologie

f) Průřezová témata:
OSV – integrace (morální rozvoj – hodnoty, postoje, mezilidské vztahy, osobnostní
rozvoj – kreativita, rozvoj schopnosti poznávání, rozvoj komunikace, psychohygiena,
sebepoznávání sebepojetí…)
VES – integrace ( Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, respektování
svébytnosti národních a regionálních kultur a jejich přínos ke kultuře světové.…)
MEV – integrace (interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním
týmu, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve
společnosti, tvorba mediálního sdělení…
MUK – integrace (lidské vztahy, kulturní diference)
EV – integrace (vztah člověka a prostředí)
VDO – integrace (občanská společnost a škola)
EtV – integrace (komunikace a mezilidské vztahy, důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě, pozitivní hodnocení druhých, tvořivost a iniciativa, řešení
problémů a úloh, vyjadřování a komunikace citů, empatie, asertivita, reálné a zobrazené
vzory, pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce, komplexní prosociálnost)
Průřezová témata jsou realizována také v projektech, blocích a akcích viz tabulka str. 11.
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Výstupy z RVP
- plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
- porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti
- respektuje základní komunikační pravidla
v rozhovoru

Výstupy ŠVP

Český jazyk 1. ročník
Učivo

Komunikační a slohová výchova
- hlasitě čte slova, věty, krátké texty a
- praktické čtení, technika čtení, orientační
rozumí jim
prvky
rozpozná nadpis, řádek, odstavec, článek
hlasité čtení slov, vět a krátkých textů
- reaguje na pokyny a řídí se jimi
- praktické naslouchání, zdvořilost

Průřezová témata
OSV(int) - Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání
OSV(int) - Morální rozvoj - řešení problémů,
rozhodovací dovednosti
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
VES(int) – Evropa a svět nás zajímá
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy

- naslouchá ostatním
- vyslovuje svůj názor
- chápe roli mluvčího a posluchače
- mluví srozumitelně, pečlivě vyslovuje,
opravuje nedbalou nebo nesprávnou
výslovnost

- aktivní naslouchání (pozorné,
soustředěné),
- pravidla komunikace
- základy techniky mluveného projevu dýchání, výslovnost

- v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči.

- pracuje uvědoměle s dechem
- užívá slovní přízvuk a větnou melodii
- volí vhodné tempo a hlasitost řeči

- modulace souvislé řeči (tempo, intonace,
přízvuk)

OSV(int) –Sociální rozvoj- komunikace
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy

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

- pozdraví, osloví, požádá, poděkuje,
omluví se, vyřídí jednoduchý vzkaz

- zdvořilé vystupování a komunikace
(pozdrav, omluva, prosba, vzkaz)

- na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev

- krátce a souvisle vypráví své zážitky,
tvoří smysluplné věty

- souvislý mluvený projev

OSV(int) – Sociální rozvoj – mezilidské
vztahy
dramatická výchova – modelové situace
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
MUK – Kulturní diference, lidské vztahy
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie

- zvládá základní hygienické návyky
spojené s psaním

uplatňuje hygienické návyky podporující
správné psaní, včetně prvních návyků
psaní na počítači

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

- rozlišuje psací a tiskací tvary písmen píše
hůlkovým i psacím písmem dodržuje
správné tvary písmen kontroluje vlastní
písemný projev
- píše písmena a slova
utvoří jednoduchou větu

- správné držení psacího náčiní a správné
držení těla při psaní i při práci
s digitálními technologiemi, hygiena zraku
- relaxační cviky při psaní
- pořádek na pracovní ploše
- technika psaní
správné tvary písmen a číslic
základní techniky autokorekce

- pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

- píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení

Čitelný a úhledný písemný projev formální
úprava textu slovo, věta opis, přepis, diktát
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A – Časopis
MEV – Práce v realizačním týmu (int)
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

Český jazyk 1. ročník
Učivo

Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

- seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh

podle obrázkové osnovy vypráví
Mluvený projev: vypravování
jednoduchý příběh
seřadí děj podle obrázkové osnovy a tvoří
smysluplné věty
Jazyková výchova
skládá a rozkládá slova podle sluchu na
- rozvoj fonematického sluchu
hlásky
- sluchové a zraková diferenciace hlásek
pozná jednotlivá písmena ve vztahu k jim
- sluchová a zraková analýza a syntéza
odpovídajícím hláskám
- délka samohlásek
čte správně dlouhé a krátké samohlásky
- hranice slov v mluveném i psaném
převádí mluvenou podobu slova do
projevu
podoby psané
- rozlišuje slova nadřazená a podřazená a
třídění slov
chápe jejich vzájemný vztah
význam slov
- přiřazuje slova k obrázkům

MEV(int )- Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

- vyjádří dle obrázku děj
- přiřadí slovo k obrázku

- tvarosloví
(užívání správných tvarů slov)

OSV(int – Morální rozvoj – hodnoty, postoje,
praktická etika
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě

- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

- vybere slovo, které do řady nepatří

- tvarosloví ( pozná osobu, zvíře, věc)

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

- používá správné tvary slov

- tvarosloví (užívání správných tvarů slov)
– obrázkové čtení

- spojuje věty do jednod ušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy

- vyjadřuje se ve větách
- odpovídá na otázku celou větou

- skladba
- věta
- odpověď celou větou

- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové prostředky

- čte výrazně věty se správnou intonací

- modulace souvislé řeči

- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, čtení na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky

- porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá
v textu slova příbuzná
- porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu – děj, věc,
okolnost, vlastnosti
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Průřezová témata

OSV(int) – Sociální rozvoj – mezilidské
vztahy
OSV(int) – Osobnostní rozvoj –
sebepoznávání, sebepojetí
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě

Český jazyk 1. ročník
Učivo

Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

- 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

- pozná rozdíl mezi větou a slovem
- vytleská počet slabik v daném slovu
píše velká písmena na začátku věty a
znaménko na konci věty
píše velká písmena ve vlastních jménech
osob

- věta, slovo, slabika

Literární výchova
- zážitkové čtení a naslouchání, poslech
literárních textů
- tvořivé činnosti s literárním textem:
přednes, dramatizace
Literární pojmy: rozpočitadlo, hádanka,
říkanka, pohádka, divadelní představení,
loutkové divadlo, herec

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

- přednese vhodný literární text
- recituje dětské básně, říkadla a
rozpočitadla, zpaměti je přednáší
- odliší jednotlivé literární pojmy

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu

- vypráví své zážitky a promítá do
vyprávění své pocity
rozpozná dobro a zlo v jednání
pohádkových postav
rozliší báseň a text neveršovaný, pozná
pohádku
odliší jednotlivé literární pojmy
najde rýmy a tvoří jednoduché rýmy

tvořivé činnosti s literárním textem
poslech literárních textů, pohádek
vlastní výtvarný doprovod

kreslí ilustrace na základě porozumění
textu zdramatizuje jednoduchý text
odpovídá na otázky týkající se přečteného
textu
vyhledá v textu zadaná slova, věty

- tvořivé činnosti s literárním textem –
přednes, dramatizace
- ilustrátoři dětských knih
vlastní výtvarný doprovod
otázky a odpovědi

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od ostatních
vyprávění
- pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

Průřezová témata

základní literární pojmy (autor, básník,
báseň, rým, verš, sloka
- odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
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OSV(in) – Osobnostní rozvoj – kreativita
EV –Vztah člověka a prostředí
P Advent
VES – Respektování svébytnosti národních a
regionálních kultur a jejich přínos ke kultuře
světové
EtV – Komplexní prosociálnost
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
VES(int) – Evropa a svět nás zajímá
MUK – Lidské vztahy
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie
EtV – Reálné a zobrazené vzory

OSV – Osobnostní rozvoj – kreativita
(int)
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

Výstupy z RVP
- plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

- porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti

Výstupy ŠVP

Český jazyk 2. ročník
Učivo

Komunikační a slohová výchova
- čte plynule s porozuměním jednoduché
- praktické čtení, technika čtení, orientační
texty nahlas i potichu se správnou intonací prvky v textu
jednoduše reprodukuje přečtené texty
- plynulé čtení jednoduchých textů,
intonace vět
- rozumí písemným nebo ústním pokynům - praktické naslouchání, zdvořilost
k práci a adekvátně na ně reaguje

- respektuje základní komunikační pravidla
v rozhovoru

- naslouchá druhým, reaguje otázkami
řídí se základními komunikačními pravidly
v rozhovoru

- pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

- vyjadřuje se spisovně ve větách
pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

- v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči.

- správně dýchá, volí vhodné tempo řeči
v připravených i nepřipravených školních
projevech
-v krátkých promluvách v běžných
školních i mimoškolních situacích užívá
vhodně melodie a tempa řeči, pauz a
důrazu
-svůj projev doprovodí jednoduchými
gesty a vhodnou mimikou
- vypráví své zážitky, dodržuje správnou
posloupnost vět

- mluvený projev: nonverbální prostředky
vypravování podle obrázků

-zvládá základní hygienické návyky
spojené s psaním

- dodržuje hygienické návyky spojené se
psaním a při práci s digitálními
technologiemi

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

- píše tvary písmen a číslic, opíše a
přepíše jednoduchý text, kontroluje
písemný projev dbá na úpravu psaného
textu

- správné držení psacího náčiní a správné
držení těla při psaní i při práci
s digitálními technologiemi, hygiena zraku
- relaxační cviky při psaní
- pořádek na pracovní ploše
- technika psaní
- čitelný a úhledný písemný projev
- zacházení s grafickým materiálem

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

- na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev

- věcné, pozorné a aktivní naslouchání
- mluvený projev: základní techniky,
pravidla dialogu
zdvořilé vystupování, pozdrav, omluva,
prosba, oslovení, vzkaz
- mluvený projev: nonverbální prostředky

- mluvený projev: verbální i neverbální
prostředky

- vypravování jednoduchého příběhu podle
obrázků, zpráva
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Průřezová témata
OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
OSV(int) – Morální rozvoj - řešení
problémů,rozhodovací dovednosti
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
OSV(int) – Sociální rozvoj – komunikace
OSV – Osobnostní rozvoj - psychohygiena
(int)
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
OSV(int) – Osobnostní rozvoj – seberegulace
a sebeorganizace
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě

dramatická výchova, modelové situace
OSV(int) – Sociální rozvoj – komunikace
OSV(int) – Osobnostní rozvoj – sebepoznání
a sebepojetí
MUK – Kulturní diference
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy

Český jazyk 2. ročník
Učivo

Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

- píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení

- opíše jednoduchý text
- napíše správně adresu, blahopřání,
pozdrav
- vyjadřuje se spisovně ve větách
- vypráví dle osnovy

- seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh
- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, čtení na hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky

- porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá
v textu slova příbuzná
- porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu – děj, věc,
okolnost, vlastnosti

- písemný projev, formální úprava textu
Žánry písemného projevu: adresa,
blahopřání, pozdrav z prázdnin
- komunikační žánry: vyprávění
dějová posloupnost, jednoduchý příběh

Průřezová témata
A – časopis
MEV(int) – Práce v realizačním týmu
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
MEV(int) - Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení

Jazyková výchova
- rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky,
- samohlásky dlouhé a krátké
- rozděluje slova na konci řádků
- slabika
- doplňuje doplní a odůvodní párové souhl. - spodoba na konci slov
na konci slov
- abeceda
-seřadí slova v abecedním pořádku podle
jejich prvního písmene
- tvoří a třídí slova protikladná, souřadná,
- význam slov
nadřazená, podřazená, synonyma
- třídění slov

- třídí slova do skupin podle jejich
významu (osoba, zvíře, věc, vlastnost, děj)

- tvarosloví, třídění slov

- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

- rozliší a vyhledá podstatné jméno,
sloveso, předložku a spojku

- spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy
- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné
jazykové i zvukové prostředky

- spojuje věty do jednoduchých souvětí,
vyjmenuje a používá některé spojky

- tvarosloví
- slovní druhy
- podstatná jména, slovesa, spojky,
předložky
- skladba
- věta jednoduchá, souvětí

- rozlišuje věty dle postoje mluvčího,
používá interpunkční znaménka
snaží se vhodně modulovat souvislý
mluvený projev, dbá na správné tempo,
intonaci, přízvuk a modulaci hlasu

Zvuková stránka jazyka:
-modulace souvislé řeči
- druhy vět podle postoje mluvčího
- interpunkční znaménka . ? !
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OSV(int) – Morální rozvoj – hodnoty,
postoje, praktická etika
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

OSV(int) – Sociální rozvoj – mezilidské
vztahy
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy EtV –
Tvořivost a iniciativa, řešení problémů a úloh
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě

Český jazyk 2. ročník
Učivo

Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

- 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

- třídí a rozlišuje souhlásky a samohlásky
- třídění hlásek
- pozná konec věty a začátek následující
Pravopis:
- píše velké písmeno na začátku věty
- tvrdé a měkké souhlásky
- píše velké písmeno ve vlastních jménech - dě,tě,ně, bě,pě,vě mimo morfologický
osob, zvířat a místních pojmenování
šev
- píše i/y po měkkých a tvrdých
- pravopis u, ú,ů
souhláskách, odůvodní jejich pravopis
- velká písmena na začátku věty
- píše ú/ů, odůvodní pravopis
- vlastní jména osob, zvířat a místních
- píše dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě
názvů
Literární výchova
při četbě nebo přednesu literárního textu
- zážitkové čtení a naslouchání, poslech
správně vyslovuje, vhodně frázuje a užívá
literárních textů
správné tempo a melodii řeči
- přednes literárních textů
- dramatizace

- čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené
věku
- vyjadřuje své pocity z přečteného textu

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

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

- vyjádří svůj názor a pocity z přečteného
textu mluvenou formou nebo
jednoduchými výtvarnými technikami
- stručně reprodukuje obsah krátkého
literárního textu
- rozlišuje poezii a prózu
- rozumí základním literárním pojmům
- najde a tvoří jednoduché rýmy

- orientuje se v textu podle orientačních
prvků, vyhledá v textu odpovědi a
informace dle zadání
- vymyslí závěr jednoduchého příběhu
- zaznamená klíčová místa jednoduchého
literárního textu formou obrázku

- reprodukce textu
- tvořivé činnosti s literárním textem
- ilustrátoři dětských knih
- literární druhy a žánry: poezie próza,
báseň, pohádka, hádanka, rozpočítadlo,
říkanka
- základní literární pojmy, ilustrátor,
spisovatel, básník, herec, divadelní
představení, režisér
čtení s porozuměním
zážitkové čtení a naslouchání
- hledá rýmy, rozumí pojmům rým, verš,
sloka
- tvořivé činnosti s literárním textem
- vyhledávací čtení, čtení jako zdroj
informací
- tvůrčí psaní
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Průřezová témata
OSV(int) – Morální rozvoj- řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – kreativita
Ev – Vztah člověka a prostředí
P – Advent
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV - Empatie
VES(int) – Evropa a svět nás zajímá
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie
VES – Respektování svébytnosti národních a
regionálních kultur a jejich přínos ke kultuře
světové
EtV – Komplexní prosociálnost
EtV – Reálné a zobrazené vzory

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – kreativita
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

Výstupy z RVP
- plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

- porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti

Výstupy ŠVP

Český jazyk 3. ročník
Učivo

Komunikační a slohová výchova
- čte plynule, s porozuměním a intonací
- čtení s porozuměním
složitější texty potichu i nahlas
- tvořivá práce s textem
-reprodukuje obsah textu, doplní text o
- práce s různými informačními zdroji
chybějící část, dovypráví jej, vymyslí
název úryvku textu
- vyhledá informace v encyklopediích a
slovnících pro děti
- plní písemné a mluvené pokyny
- praktické naslouchání, zdvořilost
přiměřené složitosti
čtení s porozuměním

Průřezová témata
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

OSV(int) – Morální rozvoj - řešení problémů,
rozhodovací dovednosti
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů

- respektuje základní komunikační pravidla
v rozhovoru

- v rozhovoru vyjadřuje svá přání, užívá
spisovné pojmy, nepřerušuje hovořícího,
dává najevo souhlas, nesouhlas, reaguje
otázkami
- zaznamenává nebo zapamatuje si slyšené

- věcné, pozorné a aktivní naslouchání
- mluvený projev: dialog, verbální a
neverbální prostředky komunikace

VES(int) – Evropa a svět nás zajímá
OSV(int) – Sociální rozvoj – komunikace
OSV(int) – Sociální rozvoj – kooperace,
kompetice
Modelové situace – dramatická výchova
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy

- pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

- v jednoduchém projevu dbá na to, aby
byl gramaticky a věcně správný
- opraví chyby v samostatném vypravování
spolužáka

- mluvený projev: kultivace mluveného
projevu

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – seberegulace
a sebeorganizace
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě

- v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči

- v mluvených projevech správně dýchá,
volí vhodné tempo řeči, mění intonaci a
melodii vět
- komunikuje se spolužáky a dospělými
osobami dle základních komunikačních
pravidel, volí vhodné verbální i neverbální
prostředky

- základy techniky mluveného projevu

EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

- mluvený projev: dialog, verbální a
neverbální komunikace, základní
komunikační pravidla

OSV(int) – Sociální rozvoj – poznávání lidí
Modelové situace – dramatická výchova
OSV(int) – Osobnostní rozvoj –
sebepoznávání a sebepojetí
EtV – Komunikaze a mezilidské vztahy
EtV – Asertivita

- tvoří krátký mluvený projev dle vlastních
zážitků či informací získaných z různých
zdrojů
- dodržuje slovosled a posloupnost vět

- komunikační žánry - vypravování,
zpráva, oznámení, dialog
- mluvený projev: kultivace mluveného
projevu žáka.

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

- na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev
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Český jazyk 3. ročník
Učivo

Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

- zvládá základní hygienické návyky
spojené s psaním

- dodržuje správné hygienické návyky
spojené s psaním a při práci s digitálními
technologiemi
-dodrží vymezený čas určený pro práci
s digitálními technologiemi
-po dokončení práce s DT samostatně
provede relaxační protahovací cviky
-uplatňuje návyky při psaní na školních
digitálních zařízeních

- správné sezení a držení psacího náčiní
- písemný projev – základní hygienické
návyky při práci s digitálními
technologiemi

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

- píše správné tvary písmen a číslic, opíše
a přepíše jednoduchý text, kontroluje
písemný projev
-pracuje s textem v textovém editoru

- píše věcně i formálně správně
jednoduchá sdělení

- sestaví osnovu a podle ní píše krátké
texty, v písemném projevu aplikuje
znalosti osvojené v jazykové výchově

Písemný projev:
- technika psaní
- čitelný a úhledný písemný projev
- zacházení s grafickým materiálem
- technika psaní na klávesnici a na
dotykovém zařízení, úprava textu
v textovém editoru, práce v textovém
editoru (mazání znaků, označování znaků,
slov, části textu)
- písemný projev, formální úprava textu:
vypravování, popis, inzerát, pozdrav,
dopis, základy elektronické komunikace
(sms, e-mail, chat),

- seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh

- vyjadřuje se ve větách a souvětích
- sestaví jednoduchou osnovu
- vypráví dle osnovy příběh

- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje
dlouhé a krátké samohlásky

Jazyková výchova
- rozpozná slova, která jinak slyšíme a
Zvuková stránka jazyka: párové souhlásky
jinak píšeme, umí je převést do tvaru
uprostřed slov
v němž pozná, jakou souhlásku má napsat.

- porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem
souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá
v textu slova příbuzná
- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

- chápe a porovnává významy slov
- hledá a tvoří slova příbuzná, určuje
kořen u jednoduchých slov
neznámá slova vyhledá ve slovnících
- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
- rozezná slovo ohebné a slovo neohebné

Komunikační žánry – vypravování, práce
s osnovou

Slovní zásoba a tvoření slov:
- význam slov
- kořen slova, slova příbuzná
Tvarosloví: slovní druhy,
tvary slov (slova ohebná, neohebná)
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Průřezová témata

A - Časopis
MEV(int) – Práce v realizačním týmu
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
MEV – Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
OSV(int) – Osobnostní rozvoj - rozvoj
schopností poznávání

Český jazyk 3. ročník
Učivo

Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

- 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
-chápe pravopis různých tvarů téhož slova
(např. vyjmenovaného)
- přiřazuje pádové otázky ke slovům,
k pádovým otázkám přiřazuje správné
tvary podstatných jmen
-u sloves určí osobu, číslo, čas (v
jednoduchých a jasných případech)
-časuje slovesa v přítomném čase

Tvarosloví:
pád, číslo, rod podstatných jmen
osoba, číslo, čas sloves, časování v čase
přítomném
sloveso být v přítomném čase, neurčitek

- spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími
výrazy

- rozlišuje větu jednoduchou a souvětí
- určí spojku, spojovací výraz
- spojuje věty do jednodušších souvětí
- používá vhodné spojky a spojovací
výrazy
- odůvodňuje a píše správně souhlásky
znělé a neznělé na konci i uprostřed slov
- odůvodňuje a píše správně I/Y ve
vyjmenovaných slovech a jejich tvarech
- odůvodňuje a píše správně I/Í
v koncovkách přítomného času sloves
- odůvodňuje a píše správně velká písmena
v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování

Skladba:
- věta jednoduchá, souvětí, spojky,
spojovací výrazy

- 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

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

- reprodukuje obsah textu, přednáší
zpaměti texty přiměřené věku
- vypráví pohádky, povídky

Pravopis:
-souhlásky znělé a neznělé
- vyjmenovaná slova a jejich tvary
(nepříbuzná)
-slovesné tvary v přítomném čase
-pravopis místních pojmenování

Literární výchova
- zážitkové čtení a naslouchání, poslech
literárních textů
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Průřezová témata

OSV(int) – Morální rozvoj- řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

OSV(int) – Osobnostní rozvoj
P- Advent
VDO – Občanská společnost a škola
EV – Vztah člověka a prostředí
VES – Respektování svébytnosti národních a
regionálních kultur a jejich přínos ke kultuře
světové
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie
EtV- Reálné a zobrazené vzory

Český jazyk 3. ročník
Učivo

Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu

- vyjádří svůj postoj k textu
- charakterizuje literární postavy

- zážitkové čtení a naslouchání,
- reprodukce literárního textu
-tvořivé činnosti s literárním textem

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

- rozlišuje poezii a prózu
- uvede nejznámější autory a ilustrátory
knih pro děti
- pozná a charakterizuje pohádku, příběh
s dětským a zvířecím hrdinou, bajku
- hledá a tvoří rýmy
- rozliší pojmy rým, verš, sloka
- orientuje se v textu, vyhledává v textu dle
pokynů
- ztvární obsah textu jednoduchými
obrázky, jednoduchým komiksem,
dramatizací

- poezie a próza
Literární pojmy|: pohádka, příběh, bajka
-- rýmy, pojmy - rým, verš, sloka

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

- tvořivé činnosti s literárním textem
- ilustrátoři dětských knih
- reprodukce literárního textu
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Průřezová témata
MEV(int) – Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
VES(int) – Evropa a svět nás zajímá
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – kreativita
MUK – Kulturní diference
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

Český jazyk 4. ročník
Učivo

Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

- čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas

Komunikační a slohová výchova
- čte s porozuměním přiměřeně náročné
- praktické čtení, technika čtení
texty potichu i nahlas
- čtení jako zdroj informací

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

- odpoví na otázky z textu
- doplní neúplný text
- sestaví jednoduchý zápis

- práce s textem, čtení vyhledávací, klíčová
slova

- posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení

- posoudí, zda je sdělení úplné či ne
- domyslí konec příběhu a vypráví jej

- domyslí a dovypráví konec příběhu

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

- převypráví přečtený text svými slovy
- zapamatuje si podstatná fakta

- reprodukce textu

- vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

- vede dialog, správně telefonuje
(pozdraví, představí se, zahájí dialog,
ukončí hovor), zanechá vzkaz na
záznamníku

- rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě

- uvědomuje si, že všemu nelze
bezvýhradně věřit

- rozhovor, pravidla telefonování,
- základní komunikační pravidla (oslovení,
zahájení a ukončení dialogu,
zdvořilé vystupování)
- mimojazykové prostředky – mimika a
gesta
- dramatizace – modelové situace
- reklama
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Průřezová témata
OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
OSV(int) – Morální rozvoj - řešení problémů,
rozhodovací dovednosti
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
OSV(int) – Osobnostní rozvoj –kreativ.
MEV(int) – Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
MEV(int) – Kritické čtení a vnímání
mediálního sdělení
EtV – Asertivita
EtV – Reálné a zobrazené vzory
OSV(int) – Sociální rozvoj – komunikace
OSV(int) – Sociální rozvoj – poznávání lidí
Modelové situace – dramatická výchova
VDO – Občanská společnost a škola
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV - Asertivita
EtV – Komplexní prosociálnost
MEV(int) – Fungování a vliv médií ve
společnosti
OSV(int) – Osobnostní rozvoj –
sebepoznávání a sebepojetí
MEV(int) – Vnímání autora mediálních
sdělení
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Asertivita

Český jazyk 4. ročník
Učivo

Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

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

- intonuje s vhodným přízvukem

- větné melodie, intonace
- interpunkce
- jazykové prostředky vhodné pro daný
komunikační záměr ( pozdrav, oslovení,
omluva, prosba)

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

- rozliší spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji používá

- spisovná a nespisovná slova

- píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry

- píše jednoduché komunikační žánry

- popis jednoduchého předmětu, hračky,
pracovního postupu, dopis, zpráva,
oznámení, blahopřání, pozdrav z prázdnin

- sestaví osnovu vyprávění a na jejím
základě vytváří krátký mluvený nebo
písemný projev s dodržením časové
posloupnosti

- sestaví osnovu vyprávění, podle ní
vypravuje

- vypravování podle obrázků
- sestaví jednoduchou osnovu,
- vypraví podle osnovy

- porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
vícevýznamová

Jazyková výchova
- porovnává významy slov, pozná slova
- význam slov, slova stejného a podobného
stejného a podobného významu, slova
významu, slova jednoznačná,
vícevýznamová
mnohoznačná, protikladná, souznačná

- rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku

- rozliší ve slově kořen, část příponovou,
předponovou

- kořen, část příponová, předponová

- určuje slovní druhy plnovýznamových
slov a využívá je v gramaticky správných
tvarech ve svém mluveném projevu

- určí podstatná jména, přídavná jména
otázkou, osobní zájmena a zvratná
zájmena se, si, číslovky, slovesa,
předložky, spojky, citoslovce (zvuky)
- u podstatných jmen určí pád, číslo, rod a
vzor
- u sloves určí osobu, číslo, čas
- rozliší spisovné a nespisovné tvary slov,
používá je v rámci dané komunikační
situace

- Tvarosloví
- ohebné a neohebné slovní druhy
- pád, číslo, rod, vzor podstatných jmen
- osoba, číslo, čas u sloves

- rozlišuje slova spisovná a jejich
nespisovné tvary

- slova spisovná a nespisovná
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Průřezová témata
OSV(int) – Sociální rozvoj – kooperace,
kompetice
Modelové situace – dramatická výchova
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
EtV – Komplexní prosociálnost
OSV – Sociální rozvoj – mezilidské vztahy
OSV – Osobnostní rozvoj – seberegulace
a sebeorganizace
B – To jsem já
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
A –Časopis
MEV(int) – Práce v realizačním týmu
EtV – Pomoc, dělení se přátelství, spolupráce
OSV(int) – Morální rozvoj – hodnoty,
postoje, praktická etika
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV - Empatie

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

Český jazyk 4. ročník
Učivo

Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

- vyhledává základní skladební dvojici a
v neúplné základní skladební dvojici
označuje základ věty
- odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

- vyhledá základ věty
- vyhledá základní skladební dvojici ve
větě jednoduché
- podle počtu sloves v určitém tvaru, podle
spojek a diakritiky pozná souvětí
- rozliší větu jednoduchou a souvětí, změní
větu jednoduchou v souvětí
- užívá vhodné spojovací výrazy a
obměňuje je
- přiřazuje k vyjmenovaným slovům slova
příbuzná
- odůvodní pravopis
- píše i/y ve vyjmenovaných a příbuzných
slovech
- přiřazuje podstatná jména ke vzorům
- odůvodní pravopis v koncovkách
podstatných jmen

- užívá vhodných spojovacích výrazů,
podle potřeby projevu je obměňuje
- píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách

- zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu

- vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je

- volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na
dané téma

- skladba – základ věty (sloveso)

- věta jednoduchá a souvětí

- skladba, spojovací výrazy
- vyjmenovaná a příbuzná slova

EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

- koncovky podstatných jmen

Literární výchova
- vyjádří své zážitky z četby svými slovy,
- zážitkové čtení a naslouchání
odpovídá na otázky ústně nebo písemně,
- vypravování zážitků z četby
nakreslí k textu vhodnou ilustraci
- odpovědi na otázky ústní i písemné
- ilustrace, ilustrátor

- převypráví text svými slovy
- na dané téma vytvoří vlastní text

Průřezová témata

- vypravování textu
- písemné zpracování daného tématu
- dramatizace
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EV – Vztah člověka a prostředí
VES(int) - Evropa a svět nás zajímá
OSV(int) – Osobnostní rozvoj psychohygiena
MUK – Lidské vztahy
VES – Respektování svébytnosti národních a
regionálních kultur a jejich přínos ke kultuře
světové
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie
EtV – Komplexní prosociálnost
OSV(int) – Osobnostní rozvoj - kreativita
P – Advent
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

Český jazyk 4. ročník
Učivo

Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

- rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů

- rozlišuje poezii a prózu, různé literární
žánry
- přednes vhodných literárních textů

- při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

- při rozboru textu užívá základní literární
pojmy

- rozlišuje poezii a prózu
Literární druhy a žánry: rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka,
povídka, pověst
- pojmy: spisovatel, básník, kniha, čtenář,
verš, rým, přirovnání.
- divadelní představení, herec, režisér
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Průřezová témata

EtV – Reálné a zobrazené vzory
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie

Český jazyk 5. ročník
Učivo

Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

- čte s porozuměním přiměřeně náročné
texty potichu i nahlas

Komunikační a slohová výchova
- čte s porozuměním přiměřeně náročné
- praktické čtení, technika čtení
texty potichu i nahlas
- čtení jako zdroj informací

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

- odpoví na otázky z textu
- doplní neúplný text
- sestaví jednoduchý zápis

- práce s textem, osnova

OSV(int) – Morální rozvoj – řešení problémů,
rozhodovací dovednosti
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

- posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení

- posoudí, zda je sdělení úplné či ne
- domyslí konec příběhu a vypráví jej

- inzerát, jednoduché tiskopisy (přihláška,
dotazník), vzkaz
- vypravování dokončeného příběhu

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – kreativita
MEV(int) – Interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů

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

- převypráví přečtený text svými slovy
- zapamatuje si podstatná fakta

- reprodukce textu
- komunikační situace, klíčová slova

MEV(int) – Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
EtV – Asertivita
EtV – Reálné a zobrazené vzory

- vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

- vede dialog (pozdraví, osloví, zahájí a
ukončí dialog, neskáče do řeči), správně
telefonuje,
- zanechá vzkaz na záznamníku

- rozhovor, pravidla telefonování, základní
komunikační pravidla, střídání rolí
mluvčího a posluchače
- dramatizace – modelové situace

OSV(int) – Sociální rozvoj – komunikace
OSV(int) – Soc. rozvoj – poznávání lidí
Modelové situace – dramatická výchova
VDO – Občanská společnost a škola
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV - Asertivita
EtV – Komplexní prosociálnost

- rozpoznává manipulativní komunikaci
v reklamě

- ví, co je reklama a kde se používá
- vnímá autora sdělení
- vybere z předložených ukázek tu, která
výrazně ovlivní rozhodování člověk a
pozná, čeho chtěla reklama dosáhnout
- uvědomí si, že všemu nelze bezvýhradně
věřit

- reklama, inzerát

MEV(int) – Stavba mediálních sdělení
OSV(int) – Osobnostní rozvoj – sebepoznání
a sebepojetí
MEV(int) –Vnímání autora med. sdělení
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Asertivita
EtV – Reálné a zobrazené vzory
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Průřezová témata
OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

Český jazyk 5. ročník
Učivo

Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

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

- intonuje s vhodným přízvukem, volí pro
posluchače přiměřené tempo řeči

- větné melodie, intonace
- interpunkce
- jazykové prostředky vhodné pro daný
komunikační záměr

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

- rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji používá

- spisovná a nespisovná slova, slangové
výrazy, zdrobněliny, citově zabarvená
slova

- píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry

- píše jednoduché komunikační žánry

- popis jednoduchého předmětu, hračky,
pracovního postupu, osoby, živočicha
dopis, zpráva, vzkaz, oznámení, pozvánka,
vypravování, jednoduché tiskopisy,
výpisek

- sestaví osnovu vyprávění a na jejím
základě vytváří krátký mluvený nebo
písemný projev s dodržením časové
posloupnosti

- sestaví osnovu vyprávění, podle ní
vypravuje nebo vypravování napíše

- vypravování podle obrázků
- osnova, vypravování, základy kompozice

- porovnává významy slov, zvláště slova
stejného nebo podobného významu a slova
více významová
- rozlišuje ve slově kořen, část příponovou,
předponovou a koncovku

Jazyková výchova
- porovnává významy slov
- význam slov, slova stejného a podobného
- rozliší a používá slova stejného a
významu, slova mnohovýznamová
podobného významu a slova
- slova citově zabarvená
vícevýznamová
- rozliší ve slově kořen, část příponovou,
- kořen, část příponová, předponová,
předponovou a koncovku
koncovky slov
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Průřezová témata
Modelové situace – dramatizace
OSV(int) – Sociální rozvoj – kooperace,
kompetice
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
EtV – Komplexní prosociálnost
OSV(int) – Sociální rozvoj – mezilidské
vztahy
OSV(int) – Osobnostní rozvoj – seberegulace
a sebeorganizace
B – Já a my
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Komplexní prosociálnost
MEV(int) – Tvorba mediálního sdělení
A – časopis
MEV(int) – Práce v realizačním týmu
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
OSV(int) – Morální rozvoj – hodnoty,
postoje, praktická etika
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV - Empatie

Český jazyk 5. ročník
Učivo

Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

- určuje slovní druhy plnovýznamových
slov a využívá je v gramaticky správných
tvarech ve svém mluveném projevu

- určí slovní druhy
- u podstatných jmen určuje pád, číslo, rod
a vzor
- u sloves určuje osobu, číslo, čas, způsob
- rozliší přídavná jména tvrdá a měkká
- správně píše koncovky
- používá správné tvary přídavných jmen
- skloňuje zájmena osobní

Tvarosloví
- ohebné a neohebné slovní druhy
- pád, číslo, rod, vzor podstatných jmen
- osoba, číslo, čas, způsob u sloves
- přídavná jména tvrdá a měkká
- seznámení s druhy zájmen a přídavných
jmen

- rozlišuje slova spisovná a jejich
nespisovné tvary

- rozlišuje spisovné a nespisovné tvary
slov, používá je v rámci dané komunikační
situace
- pracuje se Slovníkem spisovné češtiny
- v textu najde nespisovné slovo a nahradí
ho spisovným

- slova spisovná a nespisovná, slova
hanlivá a citově zabarvená, slangová

- vyhledává základní skladební dvojici a
v neúplné základní skladební dvojici
označuje základ věty

- vyhledá základní skladební dvojici
- označí základ věty
- určí ve větě holý podmět a holý přísudek
- píše správně koncovky podle
mluvnických pravidel

Skladba
- základní skladební dvojice
- podmět (holý, rozvitý, nevyjádřený,
několikanásobný přísudek (jmenný se
sponou, slovesný, holý, rozvitý)
- shoda přísudku s holým podmětem

- odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
- užívá vhodných spojovacích výrazů,
podle potřeby projevu je obměňuje

- rozliší větu jednoduchou a souvětí, změní
větu jednoduchou v souvětí a naopak
- užívá vhodné spojovací výrazy a
obměňuje je
- utvoří souvětí podle vzorce
- rozhodne, který vzorec odpovídá
zadanému větnému celku

- věta jednoduchá a souvětí
-skladba, spojovací výrazy
- vzorec souvětí

EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV - Empatie

- píše správně i/y ve slovech po obojetných
souhláskách

- píše správně i/y ve vyjmenovaných a
příbuzných slovech
- píše předpony s-, z-, vz- podle pravidel
- píše předložky s, z podle pravidel (2. a 7.
pád)
- píše měkké i, í u sloves v přítomném čase

- vyjmenovaná a příbuzná slova
- předpony s-, z-, vz- předložky s, z
- pravopis sloves v přítomném čase

EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

- zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu

- na základě znalosti shody přísudku s
podmětem používá správné tvary příčestí
minulého činného v mluveném i psaném

- shoda přísudku s podmětem
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Průřezová témata
OSV(int) – Morální rozvoj – řešení problémů
a rozhodovací dovednosti
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

Výstupy z RVP
- vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je

Výstupy ŠVP

Český jazyk 5. ročník
Učivo

Literární výchova
- vyjádří své zážitky z četby svými slovy,
- zážitkové čtení a naslouchání
odpovídá na otázky ústně nebo písemně,
- vypravování zážitků z četby
nakreslí k textu vhodnou ilustraci
- odpovědi na otázky ústní i písemné
- porovná jednání nebo vlastnosti postav
- ilustrace
- vyjádří svůj názor na danou situaci

Průřezová témata
EV – Vztah člověka a prostředí
VES(int) – Evropa a svět nás zajímá
OSV(int) – Osobnostní rozvoj –
psychohigiena
MUK – Lidské vztahy
VES – Respektování svébytnosti národních a
regionálních kultur a jejich přínos ke kultuře
světové
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie
EtV – Komplexní prosociálnost

- volně reprodukuje text podle svých
schopností, tvoří vlastní literární text na
dané téma

- převypráví text svými slovy
- na dané téma napíše vlastní text

- vypravování textu
- písemné zpracování daného tématu
- dramatizace

- rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů

- rozlišuje poezii a prózu, různé literární
žánry
- rozhodne, z kterého druhu / žánru je
úryvek – řešení v nabídce (úryvek z
poezie, komiksu, z naučného textu –
encyklopedie, z návodu k použití, z
pohádky)
- přednese vhodné literární texty

- rozlišuje poezii a prózu
Literární druhy a žánry: rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka,
povídka, pověst

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – kreativita
P – Advent
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie

- při jednoduchém rozboru literárních textů
používá elementární literární pojmy

- při rozboru textu užívá základní literární
pojmy - spisovatel, básník, kniha, čtenář,
verš, rým, přirovnání, divadelní
představení, herec, režisér

- pojmy: spisovatel, básník, kniha, čtenář,
verš, rým, přirovnání, divadelní
představení, herec, režisér

EtV – Reálné a zobrazené vzory
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie
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5.2 Anglický jazyk
a) Charakteristika předmětu
Angličtina poskytuje jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v Evropě i ve
světě. Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá ke zvýšení
mobility jednotlivců a umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i
jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního
porozumění a tolerance.
Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení
zvukové podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem
v učebnici a v pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou
výslovnost rodilých mluvčích. Bohatě jsou využívány jednoduché říkanky, písně,
nacvičování dialogů a konverzace.
Předmět Anglický jazyk se vyučuje v kmenových třídách od 1. ročníku. Od 2.pololetí 2.
ročníku začínáme zařazovat psanou podobu slov.
b) Hodinová dotace
1. třída – 1 hodina
2. třída – 1 hodina
3. třída – 3 hodiny
4. třída – 3 hodiny
5. třída – 3 hodiny
Celkem – 11 hodin
Formou realizace je vyučovací hodina, kde kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování
gramatiky, dialogů, reprodukce textu v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na
samostatnou práci žáků, práci se slovníkem a jiné vyhledávání informací. Součástí
vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC.
c) Výchovně vzdělávací cíle
-

pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
prostor pro aktivní projev žáků – říkanky, písničky, křížovky, práce se slovníkem,
vyhledávání informací v různých vzdělávacích prostředcích
zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace
pochopení odlišností, zvyků a tradic jiných národů
rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti

d) Výchovné strategie a postupy
1. Kompetence k učení
- seznámíme žáky s různými typy a styly učení AJ
- předkládáme žákům dostatek informací v různých podobách (písemné, ústní,
elektronické)
- vedeme k samostatnému vyhledávání z různých zdrojů, vedeme žáky ke třídění
získaných informací
- vedeme žáky ke kontrole výsledků, k sebehodnocení
2. Kompetence k řešení problémů
- zařazujeme práci ve skupinách
- vytváříme modelové situace (dramatizace)
- vedeme žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů
- zařazujeme čtení zajímavých textů
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3. Kompetence komunikativní
- vedeme žáky ke správné výslovnosti, dáváme jim dostatečný prostor k ústnímu i
písemnému projevu
- zařazujeme do výuky didaktické hry např. na rozvoj slovní zásoby
- vedeme žáky k rozlišování grafické a mluvené podoby slova
- seznamujeme žáky se slovníky a učíme je s nimi pracovat
- vedeme žáky ke komunikaci v běžných každodenních situacích
4. Kompetence sociální a personální
- vedeme žáky ke spolupráci ve dvojicích i ve skupině
- učíme žáky toleranci, naslouchání a respektování názoru druhé osoby
- pozitivně motivujeme žáky k dobrým výsledkům, umožňujeme každému žáku
zažít úspěch
- vedeme žáky k úctě a respektování práce druhých
- podporujeme žáky v sebeúctě (chybami se člověk učí) a sebekontrole
5. Kompetence občanské
- vedeme žáky k dodržování základních společenských norem a pravidel chování
- vedeme žáky k poskytnutí rady nebo pomoci dle možností
- vedeme žáky k zachování tradic a kulturního dědictví a seznamujeme je s
tradicemi anglicky hovořících zemí
- vedeme žáky k ochraně zdraví a životního prostředí
6. Kompetence pracovní
- vyrábíme se žáky vlastní pomůcky (kvarteta, pexesa, domina, vizitky, obrázkové
slovníky…)
- učíme žáky zacházet s technikou (např. výukovým programem v AJ)
- vedeme žáky k prezentování vlastní práce
7. Kompetence digitální
- učíme žáky využívat informační technologie
- podporujeme vyhledávání informací a překladu slovíček s využitím moderní
techniky
e) Metody evaluace
-

rozhovor, dotazy, pozorování, vzájemné hodnocení, testy, samostatná práce,
sebehodnocení, dialog, zvládnutí základní komunikační technologie

f) Průřezová témata:
MUK - integrace (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ)
OSV (komunikace, řešení problémů, rozvoj schopností a poznávání)
VES (srovnávání zvyků a tradic)
EtV – integrace (komunikace a mezilidské vztahy, pozitivní hodnocení sebe a
druhých, tvořivost a iniciativa, řešení problémů a úloh, vyjadřování a komunikace citů,
empatie, asertivita, reálné a zobrazené vzory)
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Výstup RVP
-zopakuje a použije slova a slovní spojení,
se kterými se v průběhu výuky setkal

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

Výstup ŠVP

Anglický jazyk
Učivo

1. ročník

Řečové dovednosti
- vyslovuje správně slova ze
- nácvik porozumění a správné výslovnosti
základní slovní zásoby
slovní zásoby z tematických okruhů:
- přiřazuje obrázky k slyšeným slovům
- barvy
- pojmenuje obrázky ze základní slovní
- čísla
zásoby
- zvířata
- oblečení
- moje tělo
- školní potřeby
- jídlo
- rodina
- rozumí jednoduchým pokynům a reaguje
na ně
•
•
•
•
•
•
•

- nácvik porozumění základní slovní
zásobě a postupný nácvik reakcí na
jednoduché pokyny – „posaď se, vstaň“
pozdravy
poděkování
rozloučení
představení se
vyjádření souhlasu
vyjádření nesouhlasu
přiřadí správně obrázek
ke slyšenému slovu
- poslechy písniček, zpěv písniček,
básničky, hry
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Průřezová témata
MUK (int)
Multikulturalita,
význam angličtiny jako
prostředku mezinárodní
komunikace
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy

OSV (int)
Sociální rozvoj –
Komunikace
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy

Výstup RVP
-zopakuje a použije slova a slovní spojení,
se kterými se v průběhu výuky setkal
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
-píše slova a krátké věty na základě
textové a vizuální předlohy

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

Výstup ŠVP

Anglický jazyk
Učivo

2. ročník

Řečové dovednosti
- vyslovuje foneticky správně
- nácvik porozumění a správné výslovnosti
základní slovní zásobu
slovní zásoby:
- přiřazuje obrázky k slyšeným slovům
- barvy
- pojmenuje obrázky ze základní slovní
- dny v týdnu
zásoby
- čísla
- vyjmenuje čísla, dny v týdnu
- zvířata
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož - školní potřeby
slova či slovního spojení
- oblečení
- píše jednoduchá slova
- moje tělo
- jídlo a pití
- rodina
- rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám a reaguje na ně
•
•
•
•
•
•
•

- nácvik porozumění základním pokynům
a postupný nácvik reakcí na ně
pozdravy
poděkování
rozloučení
představení se
vyjádření souhlasu
vyjádření nesouhlasu
reakce na pokyny: kresli, běž,
zpívej, podívej se, otevři, zavři, buď
potichu
- poslechy a zpěv písniček, básničky, hry
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Průřezová témata
MUK (int)
Multikulturalita,
význam angličtiny jako
prostředku mezinárodní
komunikace
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy

OSV (int)
Sociální rozvoj –
Komunikace
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy

Výstup RVP
- zopakuje a použije slova a slovní spojení,
se kterými se v průběhu výuky setkal
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení

Výstup ŠVP

Anglický jazyk
Učivo

3. ročník

Řečové dovednosti
- vyslovuje a čte foneticky
- základní fonetické značky(seznámení)
správně základní slovní zásobu a velmi
- nácvik správné výslovnosti
jednoduché fráze z jednotlivých
- pravidelný nácvik poslechu slovní zásoby
tematických okruhů
a frází tematických okruhů
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož - barvy
slova či slovního spojení
- čísla
- abeceda, spelování
- zvířata
- hračky
- určitý a neurčitý člen
- množné číslo
- jídlo a pití
- sloveso to have, to be
- osobní zájmena
- ukazovací zájmeno this
- tradice a zvyky (seznámení)

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

- rozumí pokynům a reaguje na pokyny

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu
-píše slova a krátké věty na základě
textové a vizuální předlohy

- rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu
- píše jednoduchá slova i věty

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

- pochopí obsah a smysl jednoduchého,
pomalého a pečlivě vyslovovaného
mluveného projevu
- rozumí jednoduchým textům nahrávek i
jazyku učitelky

•
•
•
•
•
•
•

Průřezová témata
MUK (int)
Multikulturalita,
význam angličtiny jako
prostředku mezinárodní
komunikace
VES (int) Evropa a svět nás zajímá, zvyky a
tradice anglicky mluvících zemí
MUK (int)- Kulturní diference
(respektování zvláštností
různých etnik)
EV – Vztah člověka a prostředí
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy

- nácvik porozumění anglicky vyjádřeným
základním pokynům a postupný nácvik
reakcí na ně pozdravy
poděkování
rozloučení
představení se
vyjádření souhlasu
vyjádření nesouhlasu
reakce na pokyny, např: ukaž,
dotkni se, otevři, zavři
- četba jednoduchých textů
-psaní tematické slovní zásoby

OSV (int)
Sociální rozvoj –
komunikace
MUK (int)– Lidské vztahy
(právo všech lidí podílet se na spolupráci,
tolerantní vztahy)
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe i druhých

- poslechy z učebnice, písničky, básničky,
příběhy, jazyk učitelky

OSV (int) – Morální rozvoj – řešení problémů
a rozhodovací dovednosti
MEV – Fungování a vliv médií ve společnosti
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
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Výstup RVP

Výstup ŠVP

Anglický jazyk
Učivo

4. ročník
Průřezová témata

Poslech s porozuměním
- rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a
týkají se osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu

- rozumí známým slovům, zcela základním
frázím a jednoduchým větám se vztahem k
osvojovaným tématům

- rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
- rozumí jednoduchému poslechovému
textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně
a má k dispozici vizuální oporu

-rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s
pečlivou výslovností
- pochopí obsah a smysl jednoduchého
mluveného projevu
- rozumí přiměřeně obtížným nahrávkám z
učebnice a jazyku učitele

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů

- aktivně se zapojí do jednoduché
konverzace, pozdraví a rozloučí se s
dospělým i kamarádem.

- pravidelný nácvik poslechu slovní
zásoby, frází, běžných situací.
- porozumění pokynům a jednoduchým
větám tematických okruhů:
- abeceda
- čísla 1 – 100
- roční období
- škola, školní potřeby
- věci kolem nás
- rodina a já, domov, bydliště
- dny v týdnu
- jídlo
- zvířata, příroda
- tělo
- zvyky, tradice (seznámení)
- město, vesnice
- dopravní prostředky
- sloveso být – to be
- předložky ON, IN, UNDER
- přítomný čas prostý
- sloveso to have,
- zájmena osobní a přivlastňovací
- přivlastňování se s např. Jana´s
Odpovědi na otázky: Jak se jmenuješ, jak
se máš, kolik je ti roků
Reakce na pokyny: čti, piš, počítej…
- pohádky, písničky, básničky
- poslechy z učebnice, jazyk učitelky

Mluvení
- pozdrav, poděkování, omluva,
představení se
- představení kamaráda, rodiny
- rozhovory – dramatizace
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VES (int) - Evropa a svět nás zajímá –
srovnávání zvyků a tradic
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě

MUK (int) – lidské vztahy (význam angličtiny
jako prostředku nadnárodní komunikace a
studia)
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy

OSV (int) - Sociální rozvoj, mezilidské
vztahy, komunikace

Anglický jazyk
Učivo

Výstup RVP

Výstup ŠVP

- sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá

- sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
- odpovídá na jednoduché otázky týkající
se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá

4. ročník
Průřezová témata

- pořádek slov ve větě
- slovní zásoba z tematických celků

EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie

- tvorba otázky a odpovědi

EtV – Asertivita
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy

Čtení s porozuměním
- vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům
- rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu

- vyhledává specifické informace

- chápání slov v kontextu
- práce s textem

- rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu

- četba přiměřeného textu

MUK (int) - Lidské vztahy
Význam angličtiny jako prostředku
nadnárodní komunikace a studia
EtV – Reálné a zobrazené vzory

Psaní
- napíše krátký text s použitím
jednoduchých vět a slovních spojení o
sobě, rodině, činnostech a událostech z
oblasti svých zájmů a každodenního života

- sestaví jednoduché písemné sdělení nebo
krátký text

- věta jednoduchá, pořádek slov ve větě,
množné číslo, zájmena
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OSV (int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů

Anglický jazyk
Učivo

5. ročník

Výstup RVP

Výstup ŠVP

- rozumí slovům a jednoduchým větám,
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a
týkají se osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu
- rozumí jednoduchým pokynům a
otázkám učitele, které jsou sdělovány
pomalu a s pečlivou výslovností
- rozumí jednoduchému poslechovému
textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně
a má k dispozici vizuální oporu

Poslech s porozuměním
- rozumí slovům a jednoduchým větám,
- pravidelný nácvik poslechu slovní
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a zásoby, frází, běžných situací
týkají se osvojovaných témat, zejména
- porozumění pokynům a jednoduchým
pokud má k dispozici vizuální oporu
větám tematických okruhů:
- rozumí jednoduchým pokynům a
- povolání
- jídlo
otázkám učitele, které jsou sdělovány
- počasí
- příroda
pomalu a s pečlivou výslovností
- nákupy
- škola
- rozumí jednoduchému poslechovému
- oblékání
textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně
- kalendářní rok (svátky, roční období,
a má k dispozici vizuální oporu
měsíce, dny v týdnu, hodiny)

-zapojí se do jednoduchých rozhovorů
-sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
- odpovídá na jednoduché otázky týkající
se jeho samotného, rodiny, školy, volného
času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá

-vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k
osvojovaným tématům
-rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu
- napíše krátký text s použitím
jednoduchých vět a slovních spojení o
sobě, rodině, činnostech a událostech z
oblasti svých zájmů a každodenního života
-vyplní osobní údaje do formuláře

Mluvení
- zapojí se do jednoduchých rozhovorů
- věta jednoduchá, pořádek slov ve větě.
- používá jednoduchou konverzaci
- tvorba otázky, odpovědi
-sdělí jednoduchým způsobem základní
- tvorba záporu
informace týkající se jeho samotného,
-předložky
rodiny, školy, volného času a dalších
- pozdrav, poděkování, omluva,
osvojovaných témat
představení se, představení kamaráda
-odpovídá na jednoduché otázky týkající
- dramatizace - modelové situace
se jeho samotného, rodiny, školy, volného
- rozkazovací způsob
času a dalších osvojovaných témat a
- vazba there is, are
podobné otázky pokládá
- can + otázka, zápor
- rozhovory
- odpovědi na otázky
Čtení s porozuměním
-vyhledá potřebnou informaci v
- přítomný čas prostý + otázky
jednoduchém textu, který se vztahuje k
- přítomný čas průběhový + otázky
osvojovaným tématům
- práce s textem
-rozumí jednoduchým krátkým textům z
- četba jednoduchých textů,
běžného života, zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu
Psaní
-sestaví jednoduché písemné sdělení nebo
-význam slov v textu
krátký text
-formuláře – jméno, věk, bydliště
- do jednoduchých formulářů doplní
potřebné údaje.
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Průřezová témata
OSV (int) – Morální rozvoj - řešení problémů
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV - Tvořivost a iniciativa, řešení problémů a
úloh

OSV (int) – Osobnostní rozvoj - rozvoj
schopností poznávání
- Sociální rozvoj
- mezilidské vztahy
- komunikace
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie

OSV - řešení problémů
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

OSV (int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů

5.3 Matematika
a) Charakteristika předmětu
Tento předmět je vytvořen ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace.
Matematické vzdělávání v tomto období pomáhá žákům vnímat význam matematiky v
životě. Žáci se učí vyjadřovat pomocí čísel. Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost,
schopnost rozlišovat, objevovat, vytvářet různé situace. Žáci se učí svoji práci kontrolovat,
srovnávat, učí se sebedůvěře, slovně i písemně vyjadřují výsledky svého pozorování. S
vyjadřovacími schopnostmi se rozvíjí jejich schopnost uvažovat.
Předmět Matematika je rozdělen na čtyři tematické okruhy Čísla a početní operace,
Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a v prostoru a Nestandardní aplikační
úlohy a problémy.
Číslo a početní operace
V tomto tematickém okruhu si žáci postupně osvojují aritmetické operace (porovnávání,
zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení). Přitom se dbá na tři složky:
- dovednost (provádění početních operací);
- algoritmické porozumění (proč je práce prováděna předloženým postupem, důraz
na činnostní provedení a pozorování žáků, hovor o pozorovaném);
- významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace – nejlépe za
pomoci individuálních činností, matematizace reálných situací).
Závislosti, vztahy a práce s daty
Žáci si v tomto tematickém okruhu na základě pozorování uvědomují změny a závislosti
známých jevů. Porovnávají velikosti věcí a čísel. Pomocí svých činností postupně
pochopí, že změnou může být zvětšení, zmenšení, růst, pokles. Na poznání a pochopení
závislostí navazuje v dalších obdobích práce s tabulkami, diagramy a grafy.
Geometrie v rovině a v prostoru:
Žáci se v tomto tematickém okruhu učí objevovat, rozlišovat a určovat základní
geometrické rovinné a prostorové útvary. Geometricky modelují reálné situace, hledají
geometrické útvary ve svém okolí a pojmenovávají je. Učí se měřit délku, poznávají
základní jednotku délky. Učí se základy grafického projevu v geometrii.
Slovní úlohy, nestandardní aplikační úlohy a problémy
Jejich řešení je do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské
matematiky. Při nich je třeba uplatňovat uvažování žáků, které později přechází v logické
myšlení. Učí se řešit jednodušší úlohy z reálného světa, analyzovat reálné situace,
pochopit problém, utřídit údaje, pomocí konkrétního názoru situaci modelovat, následně
řešit a formulovat odpověď.
Předmět se vyučuje od 1. ročníku v kmenových třídách.
b) Hodinová dotace v jednotlivých ročnících:
1. třída:
4 hodiny
2. třída:
4 hodiny
3. třída:
4 + 1 hodina, posíleno o 1 disponibilní hodinu
4. třída:
4 + 1 hodina posíleno o 1 disponibilní hodinu
5. třída:
4 + 1 hodina posíleno o 1 disponibilní hodinu
Celkem: 20 + 3
Hlavní formou realizace předmětu je vyučovací hodina, zařazujeme také výuku v blocích.
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c) Výchovně vzdělávací cíle:
-

osvojování základních matematických pojmů na základě aktivních činností každého žáka
důraz na porozumění základním pojmům matematiky
využívání a rozvíjení zkušeností žáků z domova i ze života kolem nich;
prostor pro aktivní projev žáka – vymýšlení úloh žáky, využití jejich zájmů,
komunikace mezi žáky, efektivní osvojení poznatků;
grafické projevy žáka – od kresleného obrázkového názoru k náčrtům;

d) Výchovné strategie a postupy:
1. Kompetence k učení
- prostřednictvím numerických výpočtů rozvíjíme u žáků paměť
- učíme žáky přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka
včetně symbolů, zápisů při řešení slovních úloh
- vedeme žáky k efektivnímu využívání matematických poznatků, metod a
početních operací
- nabízíme žákům různé typy slovních úloh vycházejících z reálného života
- umožňujeme vlastní volbu řešení
- vedeme žáky ke kontrole výsledků, k sebehodnocení
2. Kompetence k řešení problémů
- nabízíme žákům zajímavé problémové úkoly, úkoly z praxe, šifry..
- vedeme k provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě
správného postupu a vyhodnocování správnosti vzhledem k podmínkám úlohy
nebo problému
- nabízíme dětem takové úkoly, kdy mohou k výsledku dospět různými způsoby
- podle potřeby žákům pomáháme v činnostech, pracujeme s chybou žáka jako s
příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
3. Kompetence komunikativní
- na problémových úlohách rozvíjíme spolupráci i komunikaci (při obhajování
vlastního postupu řešení, dohodnout se na postupu při řešení)
- vedeme žáky k samostatnosti a při řešení problémů k používání logických
matematických postupů, k užívání stručné a správné terminologie a symboliky
- vedeme žáky k výstižnému a souvislému projevu
4. Kompetence sociální a personální
- individuálním přístupem a diferenciací rozvíjíme u žáků sebedůvěru, učíme je
rozpoznat vlastní možnosti a ovlivňovat své zdraví, zažít úspěch
- vytváříme situace k poznání potřeby vzájemného respektu a pomoci
- učíme žáky efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
- vedeme žáky k tomu, aby uměli naslouchat, ocenit a respektovat různá hlediska a
názory druhých a uměli čerpat poučení z toho, co druzí říkají a dělají
- zařazujeme takové úkoly, aby se na řešení musel podílet každý
5. Kompetence občanská
- vedeme žáky k tomu, aby dokázali, dle svých možností, poskytnout účinnou
pomoc těm, kdo to potřebuje
- vedeme žáky ke kritickému myšlení při třídění informaci
6. Kompetence pracovní
- vedeme žáky k bezpečnému používání technických pomůcek a vybavení
- učíme dodržovat pravidla bezpečnosti a hygieny
- dáváme žákům možnost k praktickému využití zkušeností , poskytujeme nové
poznatky a návody
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- vytváříme kladný vztah k manuální práci
7. Kompetence digitální
- učíme žáky vyhledávat, kombinovat a třídit informace, pracovat s prostředky ICT
- učíme žáky předcházet situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat
- vedeme žáky k etickému jednání při sdílení informací a komunikaci v digitálním
prostředí
- žák:
- při výuce používá digitální zařízení, aplikace, služby
- využívá digitální technologie k usnadnění práce
- seznamuje se s novými technologiemi, chápou význam digitálních technologií pro
společnost, kriticky hodnotí přínosy a reflektuje rizika jejich využívání
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Výstup RVP

Výstup ŠVP

Matematika 1. ročník
Učivo

Průřezová témata

Číslo a početní operace
- používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném
souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků

-počítá předměty v daném souboru
- čte, zapisuje čísla a pomocí čísel
vyjadřuje počet a pořadí
-vytváří soubory s daným počtem prvků

- číslo a početní operace v oboru
přirozených čísel do 20
FG – používá hotové peníze

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
do 20, užívá a zapisuje vztah rovnosti

- používá symboly +,-,=, >, <
- žák užívá a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti
- rozumí významu méně, více, první,
poslední, větší, menší
-čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
0 – 20
- porovnává na základě pořadí (první,
poslední, před, za, …)

- zápis čísla v desítkové soustavě

- užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo
na číselné ose

- seřadí čísla podle velikosti
-orientuje se v číselné řadě a na číselné ose

- číselná osa

- provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

-čte a řeší operace s přirozenými čísly
-sčítá a odčítá zpaměti v oboru přirozených
čísel
-rozumí komutativnosti sčítání
-provádí rozklad na desítky a jednotky

- vlastnosti početních operací
s přirozenými čísly do 20 s přechodem
přes desítku

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

- zapisuje početní operace s přirozenými
čísly do 20
-řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy
v oboru do 20

- slovní úlohy
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OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
-výukové programy (početní operace v oboru
do 20)

OSV(int) – Morální rozvoj – hodnoty,
postoje,praktická etika
OSV(int) – Morální rozvoj – řešení problémů
a rozhodovací dovednosti
OSV(int) – Sociální rozvoj – komunikace
OSV(int) – Sociální rozvoj – kooperace a
kompetice
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
-výukové programy (slovní úlohy)

Výstup RVP

Výstup ŠVP

Matematika 1. ročník
Učivo

Průřezová témata

Závislosti, vztahy a práce s daty
- orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
- popisuje jednoduché závislosti z
praktického života

- doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel

-orientuje se v základních časových
úsecích (hodina, přestávka), orientuje se
v rozvrhu hodin
- třídí předměty podle tvarů, velikosti a
jiných znaků
-modeluje situaci podle pokynů
(matematické divadélko, práce se
stavebnicí, ….)
- orientuje se v prostoru (nahoře, dole,
vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, před, za)
-orientuje se v jednoduché tabulce, řádek,
sloupec

-čas, režim dne

- třídění tvarů, kostek, stavebnice

- práce s tabulkami, obrázky

OSV(int) - Osobnostní rozvoj – seberegulace
a sebeorganizace
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

Geometrie v rovině a v prostoru
- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
základní rovinné útvary a jednoduchá
tělesa, nachází v realitě jejich reprezentaci

- rozeznává, pojmenuje, vymodeluje
základní geometrické útvary (obdélník,
trojúhelník, čtverec, kruh)

- geometrické tvary

- porovnává velikost útvarů, měří a
odhaduje délku úsečky

- orientuje se v prostoru
- porovnává velikosti

- velikost útvarů

- rozezná a modeluje jednoduché
souměrné útvary v rovině

- žák rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary
- určí osu souměrnosti pomocí překládání
papíru

- osově souměrné útvary
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- rýsování přímé čáry v aplikaci malování
- výukové programy (geometrické tvary a
tělesa)

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – kreativita
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

Matematika 2. ročník
Učivo

Výstup RVP

Výstup ŠVP

- používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném
souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků

Číslo a početní operace
- žák provádí zpaměti jednoduché početní
- číslo a početní operace v oboru
operace s přirozenými čísly do 100
přirozených čísel do 100
- žák vytváří soubory s daným počtem
FG – používá hotové peníze
prvků s využitím desítkové soustavy
- žák využívá zaokrouhlování při odhadu
výsledků písemného sčítání a odčítání

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
do 100 užívá a zapisuje vztah rovnosti

- 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

Průřezová témata
OSV(int) – Osobnostní rozvoj
– rozvoj schopností poznávání
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
- výukové programy (početní operace do 100)

- při řešení složitějších příkladů žák
využívá písemného sčítání a odčítání
- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
do 100
- užívá a zapisuje vztah rovnosti a
nerovnosti
- orientuje se v číselné řadě na číselné ose
do 100
- používá číselnou osu k porovnávání a
zaokrouhlování čísel
- čte a řeší početní příklady se závorkou
- seznámí se s principem malé násobilky v
oboru do 7
- při násobení a sčítání využívá
komutativnosti operací
- rozeznává znaky početních operací
násobení, dělení, závorky
- násobí a dělí v oboru malé násobilky

- zápis čísla v desítkové soustavě

- vlastnosti početních operací
- násobilka 2-7

- aplikace pro násobení a dělení

- řeší a tvoří a zapisuje slovní úlohy, ve
kterých aplikuje osvojené početní operace
přirozených čísel do 100
- řeší slovní úlohy s užitím vztahů „o x
více“ „o x méně“ v oboru do 100, x krát
více, x krát méně
- třídí informace potřebné a nadbytečné,
zvažuje reálnost úloh

- slovní úlohy

OSV(int) – Morální rozvoj – řešení problémů
a rozhodovací dovednost
OSV(int) – Morální rozvoj – hodnoty,
postoje, praktická etika
OSV(int) – Sociální rozvoj – komunikace
OSV(int) – Sociální rozvoj – kooperace a
kompetice
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
-výukové programy (slovní úlohy)

- číselná osa
- zaokrouhlování

FG – odhadne a zkontroluje cenu nákupu a
doklad, případně vrácenou hotovost
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Matematika

- orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
- popisuje jednoduché závislosti
z praktického života
- doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel

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

2. ročník

Závislosti, vztahy a práce s daty
- rozpozná jednotky času a čte časové
- závislosti a jejich vlastnosti
údaje
- jednotky času (rok, měsíc, týden, den,
- prakticky je využívá znalosti (převody)
hodina)
- třídí mince a bankovky, tvoří s nimi
- závislosti a jejich vlastnosti
slovní úlohy
-mince, bankovky
- orientuje se v souřadnicích (řádek,
sloupec), tabulkách, využije údaje
z tabulek

- tabulky, schémata

Geometrie v rovině a v prostoru
- rozezná, vymodeluje a pojmenuje
- rovinné útvary
základní rovinné útvary
- tělesa
- pozná, najde ve svém okolí, pojmenuje,
vymodeluje jednoduchá geometrická tělesa

OSV(int) - Osobnostní rozvoj – seberegulace
a sebeorganizace
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
-tvoření geometrických tvarů v aplikaci
malování
-výukové programy (geometrické tvary a
tělesa

- porovnává velikost útvarů, měří a
odhaduje délku úsečky

- měří a odhaduje délku úsečky s přesností
na cm
- s názornou pomůckou převádí jednotky
délky m, cm, mm
- pozná přímou čáru, lomenou čáru a
úsečku
- sestrojí úsečku dané délky
- vyznačí krajní body úsečky
- rozezná, pojmenuje, vymodeluje
rovnoběžky, různoběžky

- rýsování a měření úsečky na cm
- převádění jednotek délky (m, cm, mm)
- pojmy bod, krajní bod, úsečka, přímá
čára, lomená čára
- rovnoběžky, různoběžky

-rýsování přímé čáry, lomené čáry v aplikaci
malování

- rozezná a modeluje jednoduché
souměrné útvary v rovině

- dokresluje (vystřihne, vyznačí) osově
souměrné útvary

- osově souměrné útvary

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – kreativita
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
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Matematika 3. ročník
Učivo

Výstup RVP

Výstup ŠVP

- používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném
souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků

Číslo a početní operace
- čte a řeší čísla a matematické operace
- číslo a početní operace v oboru
s přirozenými čísly do 1000
přirozených čísel do 1 000
- používá přirozená čísla k modelování
reálných situací
FG – používá hotové peníze

Průřezová témata
OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
-výukové programy (početní operace do 1000)

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla
do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti

- provede rozvinutý zápis čísla v desítkové
soustavě
- přečte a zapíše dvojciferná a víceciferná
čísla v oboru do 1000, zapíše rovnost,
nerovnost čísel
- žák používá rozvoj čísel v desítkové
soustavě k písemnému sčítání a odčítání do
1000
- řeší jednoduché rovnice

- zápis čísla v desítkové soustavě
- porovnávání čísel
- jednoduché rovnice

- užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo
na číselné ose

- orientuje se v řadě na číselné ose do 1000
- seřadí čísla vzestupně i sestupně
- zaokrouhluje na desítky a stovky
- čte a řeší početní příklady se závorkou
- při násobení a sčítání využívá
komutativnosti operací
- rozeznává znaky početních operací
násobení, dělení, závorky
- násobí a dělí v oboru malé násobilky
- určí neúplný podíl

- číselná osa
- zaokrouhlování čísel na desítky a stovky
- závorky
- vlastnosti početních operací
- násobilka do 100

-aplikace pro násobení a dělení

- řeší a tvoří a zapisuje slovní úlohy, ve
kterých aplikuje osvojené početní operace
přirozených čísel do 1000
-řeší slovní úlohy s užitím vztahů „o x
více“ „o x méně“ v oboru do 100, x krát
více, x krát méně
-řeší slovní úlohy se 2 otázkami
- třídí informace potřebné a nadbytečné,
zvažuje reálnost úloh

- slovní úlohy

OSV(int) – Morální rozvoj – řešení problémů
a rozhodovací dovednosti
OSV(int) – Morální rozvoj – hodnoty,
postoje, praktická etika
OSV(int) – Sociální rozvoj – komunikace
OSV(int) – Soc. rozv. – kooperace a
kompetice
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
-výukové programy (slovní úlohy)

- provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly

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

54

Matematika 3. ročník
Učivo

Výstup RVP

Výstup ŠVP

- orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času

Závislosti, vztahy a práce s daty
- provádí jednoduché převody jednotek
- převody jednotek času, hmotnosti a
času, hmotnosti a délky, objemu
délky, objemu

- popisuje jednoduché závislosti z
praktického života

- popisuje jednoduché závislosti ze života
- řeší úkoly typu o více, o méně, krát více,
krát méně

- závislosti a jejich vlastnosti
FG – vysvětlí proč spořit
-uvede příklady, jak spořit

- doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel

- doplňuje tabulky, posloupnosti čísel
- orientuje se v kalendáři, plánu města, v
jednoduché mapě
- určuje hodnoty daného výrazu v tabulce
dosazováním za proměnnou

- posloupnost čísel, tabulky, mapy, plány,
grafy

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

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

Geometrie v rovině a v prostoru
- rozliší a vymodeluje kruh, kružnici
- základní útvary v rovině - lomená čára,
- narýsuje lomenou čáru, přímku a
přímka, polopřímka, úsečka, čtverec,
polopřímku, úsečku
kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh,
- určí vzájemnou polohu přímek
čtyřúhelník, mnohoúhelník
(rovnoběžky, různoběžky, průsečík)
- základní útvary v prostoru - kvádr,
- rýsuje s využitím pravítka a kružítka
krychle, jehlan, kužel, válec
trojúhelník, kruh, kružnici
- pojmenuje čtyřúhelníky, mnohoúhelníky
- rozliší prostorové útvary a popíše - kvádr,
krychli, jehlan, kužel, válec, kouli
- měří úsečku s přesností na mm
- provádí odhad délky
- převádí jednotky délky
- rozezná, modeluje a vyznačí jednoduché
souměrné útvary v rovině
- vyznačí ve čtvercové síti osově souměrné
útvary

- délka úsečky, jednotky délky a jejich
převody
- dm, cm, mm, m
- osově souměrné útvary
- čtvercová síť
- prostorová představivost
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Průřezová témata

OSV(int) - Osobnostní rozvoj – seberegulace
a sebeorganizace
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
- tvoření jednoduchého obrázku
z geometrických tvarů v aplikaci malování

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – kreativita

Výstup RVP

Výstup ŠVP

Matematika 4. ročník
Učivo

Průřezová témata

Číslo a početní operace
- využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení

- zapíše a přečte čísla do 10 000, 100 000,
1 000 000
- sčítá, odčítá, násobí a dělí zpaměti i
písemně do 10 000, 100 000, 1 000 000
- při výpočtech využívá komutativnost a
asociativnost (změna závorek, výhodné
počítání)

- číslo a početní operace v oboru
přirozených čísel do10 000, 100 000,
1 000 000
- komutativnost, asociativnost

- provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

- orientuje se a zapisuje čísla na číselné ose
- porovnává čísla do 100 000, 1 000 000
- provádí písemné početní operace (
sčítání a odčítání, písemné násobení - až
trojciferným činitelem, dělení se zbytkem,
násobení a dělení 10, 100, 1000)
- seznámí se s pojmem zlomek (čitatel,
jmenovatel), modeluje a označí část celku
- polovinu, třetinu a čtvrtinu
- používá kalkulátor ke kontrole

- číselná osa
- porovnávání čísel do10 000, 100 000,
1 000 000
- písemné početní operace
- úvod do zlomků
- práce s kalkulátorem
FG – porovnává své potřeby a přání
s finančními možnostmi
-sestaví jednoduchý rozpočet a v příkladu
rozliší vyrovnaný, přebytkový a
schodkový rozpočet
-uvede příklady zvýšení příjmů a snížení
výdajů

- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel

- provádí odhady a kontrolu výsledků
- zaokrouhluje přirozená čísla na 10, 100,
1000, 10 000, 100 000

- odhady výsledků, zaokrouhlování do 100
000
FG – odhadne a zkontroluje cenu nákupu a
doklad, případně vrácenou hotovost

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel

- řeší a tvoří úlohy s jednou a dvěma
operacemi, ve kterých aplikuje osvojené
početní operace v oboru přirozených čísel

- slovní úlohy v oboru přirozených čísel do
10 000
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OSV(int) - Morální rozvoj – řešení problémů
a rozhodovací dovednosti
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
-výukové programy (početní operace do
1 000 000)
- práce s aplikací kalkulačka

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
-výukové programy (slovní úlohy)

Výstup RVP

Výstup ŠVP

Matematika 4. ročník
Učivo

Průřezová témata

Závislosti, vztahy a práce s daty
- vyhledává, sbírá a třídí data

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy

- vyhledává, sbírá a třídí data
- rozliší podstatné informace a používá je v
praxi
- provádí převody jednotek délky, času a
hmotnosti, objemu
- orientuje se v tabulce a jízdním řádu
- sestaví jednoduchou tabulku, diagram
- doplňuje tabulky a diagramy a získává
z nich potřebné informace, které aplikuje v
praxi

-převod jednotek času, hmotnosti, délky a
objemu

-internet – prohlížeče, vyhledávání dat

- tabulky, jízdní řády, diagramy
FG – při nákupu srovnává zboží podle
ceny či jednotkové ceny

- vytvoření jednoduché tabulky pro zápis
číselných hodnot

Geometrie v rovině a v prostoru
- narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary ( čtverec, obdélník, trojúhelník a
kružnici) užívá jednoduché konstrukce

- používá bezpečně pomůcky na rýsování
- narýsuje čtverec, kružnici a obdélník,
trojúhelník (ze 3 stran, pravoúhlý)
- rozliší geometrická tělesa
- graficky sčítá a odčítá úsečky
- vypočítá obvod a obsah čtverce a
obdélníku
- vyjmenuje a použije jednotky délky mm,
cm, dm, m, km, převede je
- rozezná a rýsuje rovnoběžky, kolmice a
různoběžky

- rýsování rovinných útvarů
- geometrická tělesa

- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
a užívá základní jednotky obsahu

- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě

- obsah obrazce (s použitím čtvercové sítě)

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

- znázorní ve čtvercové síti jednoduché
osově souměrné útvary
- určí osu souměrnosti útvaru překládáním
papíru

-osově souměrné útvary

- sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran

- sestrojí rovnoběžky a kolmice

- grafické sčítání a odčítání úseček
- obvod, obsah
- jednotky délky

- vzájemná poloha přímek v rovině

Nadstandardní aplikační úlohy a problémy
- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky

- řeší zajímavé slovní úlohy a problémy
- hledá řešení v neobvyklých situacích,
rébusech

- slovní úlohy, rébusy, matematické
hádanky, magické čtverce
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OSV(int) – Osobnostní rozvoj – kreativita
OSV(int) – Morální rozvoj – hodnoty,postoje,
praktická etika
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

Výstup RVP

Výstup ŠVP

Matematika 5. ročník
Učivo

Průřezová témata

Číslo a početní operace
- využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení

- užívá vlastnosti a vztahy sčítání, odčítání,
násobení, dělení přirozených čísel do
1 000 000
- řeší příklady s větším počtem početních
operací a závorek
- využívá při výpočtech komutativnost a
asociativnost

- početní operace v oboru přirozených čísel
do 1 000 000 a reálných čísel
FG – používá hotové, případně
bezhotovostní peníze
- objasní vznik dluhů a nutnost jejich
placení
- objasní rizika půjček a vysvětlí, v jakém
případě je vhodné si půjčit
- uvede příklady jak si půjčit

- provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel

- provádí písemné početní operace ( sčítání
a odčítání, písemné násobení , písemné
dělení jednociferným dělitelem

- písemné početní operace sčítání, odčítání,
dělení jednociferným a dvojciferným
dělitelem, násobení jedno- , dvoj- a trojcif.
činitelem)

- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí
odhady a kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel

- čte, zapisuje a orientuje se na číselné ose
- zaokrouhluje na 100 000 a 1 000 000
- využívá zaokrouhlování desetinných i
přirozených čísel při odhadu písemných
výpočtů a v reálných situacích

- číselná osa
- zaokrouhlování na 100 000 a 1 000 000

- modeluje a určí část celku, používá zápis
ve formě zlomku
- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem 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

- čte, zapisuje a graficky znázorňuje

- zlomky
- sčítání a odčítání zlomků, převádění
zlomků na des. čísla
- desetinná čísla, jednoduché početní
operace s des. čísly

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – kreativita
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje
osvojené početní operace v celém oboru
přirozených čísel

- zapisuje, řeší a tvoří jednoduché i složené
slovní úlohy až se třemi početními operace
v oboru do milionu
- používá kalkulátor ke kontrole

- slovní úlohy s přirozenými čísly, zlomky
i desetinnými čísly
- práce s kalkulátorem
FG – objasní vznik dluhů a nutnost jejich

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání
OSV(int) – Morální rozvoj – řešení problémů
a rozhodovací dovednosti

zlomky
- využívá zlomky v situacích
každodenního života
- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem
- počítá v jednoduchých příkladech část
celku
- zapíše desetinné číslo,
- provádí zpaměti jednoduché početní
operace s des. čísly v jednoduchých
případech
- čte, zapisuje a znázorňuje záporné číslo
na číselné ose
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OSV(int) - Morální rozvoj – řešení problémů
a rozhodovací dovednosti
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
- výukové programy (početní operace)
- práce s aplikací kalkulačka

Výstup RVP

Výstup ŠVP

Matematika 5. ročník
Učivo
placení
- objasní rizika půjček a vysvětlí, v jakém
případě je vhodné si půjčit
- uvede příklady jak si půjčit

Průřezová témata
EtV - Tvořivost a iniciativa, řešení problémů a
úloh
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
-výukové programy (slovní úlohy)

Závislosti, vztahy a práce s daty
- vyhledává, sbírá a třídí data

- pracuje se získanými informacemi,
prakticky je využívá (závislost času a
teploty, srážek a ročního období)
- provádí převody jednotek

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy

- orientuje se v tabulkách, grafech,
diagramech
- sestavuje tabulky, diagramy, grafy
- sestaví jednoduchou tabulku různých
závislostí (změny teploty během dne, …)
- orientuje se v jízdních řádech

- převody jednotek času, hmotnosti, délky
a objemu

-internet – prohlížeče, vyhledávání dat

- tabulky, diagramy, grafy, přímá úměrnost
- jízdní řády
- souřadnice bodů

-tvoření tabulek a jednoduchých grafů

Geometrie v rovině a v prostoru
- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí
osu souměrnosti útvaru překládáním
papíru
- sestrojí rovnoběžky a kolmice

- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
osově souměrné útvary- určí osu
souměrnosti

- osově souměrné útvary

- sestrojí rovnoběžky, různoběžky, kolmice

- vzájemná poloha přímek v rovině

- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
a užívá základní jednotky obsahu

- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
- užívá základní jednotky obsahu
- modeluje kvádr a krychli ze čtvercové
sítě
- počítá povrch kvádru a krychle
- sestrojí různé typy trojúhelníků s
rozborem – náčrt a popis konstrukce
užitím geometrických symbolů, používá
trojúhelníkovou nerovnost
- sestrojí kružnici – náčrt a popis
konstrukce s užitím geometrických
symbolů
- pojmenuje, popíše geometrická tělesa

- obsah obrazce
- jednotky obsahu, jednoduché převody

- narýsuje a znázorní základní rovinné
útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a
kružnici), užívá jednoduché konstrukce

- konstrukce trojúhelníku
- geometrická tělesa
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Matematika 5. ročník
Učivo

Výstup RVP

Výstup ŠVP

- sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku
sečtením délek jeho stran

- vypočítá obvod mnohoúhelníku
- graficky sčítá a odčítá délku úsečky
- zná jednotky délky a převádí je (mm, cm,
dm, m, km)

Průřezová témata

- obvod mnohoúhelníků jednotky délky,
převody

Nadstandardní aplikační úlohy a problémy
- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky

- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a
problémy, jejichž řešení je do značné míry
nezávislé na obvyklých postupech a
algoritmech školské matematiky

- slovní úlohy, rébusy, matematické
hádanky, magické čtverce, číselné řady
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OSV(int) – Osobnostní rozvoj – kreativita
OSV(int) – Morální rozvoj – hodnoty,postoje,
praktická etika
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

5.4 Informatika
a) Charakteristika
Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a
informační systémy. Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností,
reprezentací dat v počítači, kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo problém.
Dává prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé učení se objevováním, spoluprací,
řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu kolem nich, jehož nedílnou
součástí digitální technologie jsou. Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického
myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou
jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako prostředek k získání zkušeností k tomu,
aby žák mohl poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého typu, jak pracují
informační systémy a jaké problémy informatika řeší. Škola klade důraz na rozvíjení digitální
gramotnosti v ostatních předmětech, k tomu přispívá informatika svým specifickým dílem.
Vyučuje se ve 4. a 5. ročníku jednu hodinu týdně.
b) Hodinová dotace
4. třída – 1 hodina
5. třída – 1 hodina
Poznatky a dovednosti získané v tomto předmětu se uplatňují a procvičují i ve vyšších
ročnících (vyhledávání informací, tvorba vlastních textů, vkládání obrázků, mailová
komunikace atd…)
c) Výchovně vzdělávací cíle
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních
informačních a komunikačních technologií
- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem,
zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem
algoritmické myšlení
- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních
zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení
efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci práce
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků
své práce
- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování
přírodních i sociálních jevů a procesů
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW
- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na
internetu či jiných médiích
- šetrné práci s výpočetní technikou
d) Výchovné strategie a postupy:
1) Kompetence k učení
- vedeme žáky k efektivnímu využívání poznatků
- umožníme žákům objevovat, zkoumat, experimentovat
- učíme žáky trpělivosti, povzbuzujeme, chválíme
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2)

3)

4)

5)

6)

- umožňujeme vlastní volbu řešení
- vedeme žáky ke kontrole výsledků, k sebehodnocení
Kompetence k řešení problémů
- volbě správného postupu a vyhodnocování správnosti vzhledem k podmínkám
úlohy nebo problému
- nabízíme dětem takové úkoly, kdy mohou k výsledku dospět různými způsoby
Kompetence komunikativní
- na problémových úlohách rozvíjíme spolupráci i komunikaci (při obhajování
vlastního postupu řešení)
- vedeme žáky k samostatnosti a při řešení problémů
Kompetence sociální a personální
- individuálním přístupem a diferenciací rozvíjíme u žáků sebedůvěru, učíme je
rozpoznat vlastní možnosti a zažít úspěch
- vytváříme situace k poznání potřeby vzájemného respektu a pomoci
- učíme žáky efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu
- zařazujeme takové úkoly, aby se řešení musel podílet každý
Kompetence občanská
- vedeme žáky k tomu, aby dokázali, dle svých možností, poskytnout účinnou
pomoc těm, kdo to potřebuje
Kompetence pracovní
- učíme dodržovat pravidla bezpečnosti a hygieny
- vedeme žáky k ukončení zadané práce
- učíme žáky rozpoznávat a odlišit podstatné od méně podstatného

e) Metody evaluace
-

rozhovor, dotazy, diskuse, pozorování, vzájemné hodnocení, samostatná práce,
sebehodnocení

f) Průřezová témata
OSV (rozvoj schopností poznávání, řešení problémů, rozvoj komunikace, seberegulace a
sebeorganizace, kreativita)
EtV – komunikace a mezilidské vztahy, důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe,
úcta k sobě, pozitivní hodnocení druhých, tvořivost a iniciativa, řešení problémů a úloh.
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Výstup RVP

Výstup ŠVP

Informatika 4. ročník
Učivo
Základy práce s počítačem

-využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

-zapne a vypne počítač (nebo jinou ICT
techniku)
-přihlásí a odhlásí se do sítě a ze sítě
-popíše jednotlivé části počítače a pracuje
s myší
-ovládá počítače klávesnicí
-zmenšuje, zvětšuje okno, odkládá okno na
lištu
-orientuje se v nabídce programů

-počítač a jeho části
-práce s oknem
-plocha počítače, ikony, nabídka START

-respektuje pravidla bezpečné práce s
hardwarem i softwarem a postupuje
poučeně v případě jejich závady

-aplikuje zásady bezpečnosti práce a řídí

-zásady bezpečnosti práce
- správné hygienické návyky

-chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím

-chrání svá osobní data

-při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty
-vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
-komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

-navrhuje a využívá jednoduché cesty při
vyhledávání informací
- bezpečně komunikuje po internetu,

se hygienickými návyky při používání PC
- respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware a software a postupuje poučeně v
případě jejich závady

-ochrana osobních dat (desatero internetu)

Vyhledávání informací a komunikace
-internet, wikipedie
-komunikace, zřízení emailové adresy,
odesílání a příjem zpráv

Zpracování a využití informací
-pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru

-rozliší pojmy složka, soubor, pracuje se
složkami (založí složku, pojmenuje ji)
-vkládá a upravuje obrázky
-tvoří prezentaci dle pokynů
- s použitím nástrojů dokáže nakreslit
obrázek a uložit jej, příp. otevřít pro
změny a změněný znovu uložit

-práce se soubory, složkami (ukládání,
mazání, přejmenování)
- práce s textovým programem
- vytvoření prezentace
-tvoření obrázku v programu
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Průřezová témata

Výstup RVP

Výstup ŠVP

Informatika 4. ročník
Učivo
Data, informace a modelování

-popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již
ví, a znázorní ji
-vyčte informace z daného modelu

-sdělí informaci obrázkem
-předá informaci zakódovanou pomocí
textu či čísel
-zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje
text
-zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek
pomocí mřížky
-obrázek složí z daných geometrických
tvarů či navazujících úseček

- piktogramy, emodži
-kód
-přenos na dálku, šifra
-pixel, rastr, rozlišení
-tvary, skládání obrazce

Digitální technologie
-najde a spustí aplikaci, pracuje s daty
různého typu
-dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro
práci s digitálními technologiemi
-propojí digitální zařízení, uvede možná
rizika, která s takovým propojením
souvisejí

-pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se
kterými pracuje, vysvětlí, k čemu slouží
-edituje digitální text, vytvoří obrázek
-přehraje zvuk či video
-uloží svoji práci do souboru, otevře
soubor, pojmenuje soubor
-používá krok zpět
-řeší úkol použitím schránky
-dodržuje pravidla a pokyny při práci s
digitálním zařízením
-propojí digitální zařízení a uvede
bezpečnostní rizika, která s takovým
propojením souvisejí
-pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se
ke svému účtu a odhlásí se z něj
-rozpozná zvláštní chování počítače a
případně přivolá pomoc dospělého
- propojí digitální zařízení a uvede
bezpečnostní rizika, která s takovým
propojením souvisejí

-digitální zařízení
-zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace ovládání myši
-kreslení čar, vybarvování
-používání ovladačů
-ovládání aplikací (schránka, krok zpět,
zoom)
-kreslení bitmapových obrázků
-psaní slov na klávesnici
-editace textu
-ukládání práce do souboru
-otevírání souborů
-přehrávání zvuku
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Průřezová témata

Výstup RVP

Informatika 5. ročník
Učivo

Výstup ŠVP

Základy práce s počítačem
-využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnější periferie

-respektuje pravidla bezpečné práce s
hardwarem i softwarem a postupuje
poučeně v případě jejich závady
-chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím

- popíše jednotlivé díly PC

-Hardware

- vysvětlí jejich funkci a pojmy: operační
systém, aplikace
-rozumí pojmům: adresář (složka), soubor,
pracovní plocha, ikona, zástupce
-zvládá operace založení (vytvoření),
kopírování, přemístění, přejmenování,
vyjmutí, vymazání
- bezpečně pracuje s hardwarem a
softwarem

- Software, operační systémy
- Operační systém MS Windows

- odliší pojmy: virus, červ, trojský kůň,
spyware, malware, adware, phishing, antivirus, firewall
- dodržuje základní zásady ochrany PC
- dodržuje zásady bezpečné práce na síti

-zásady bezpečnosti práce a prevence
zdravotních rizik spojených s
dlouhodobým využíváním výpočetní
techniky
-Internet a počítačová síť Bezpečná práce
na síti, kyberšikana

Vyhledávání informacemi a komunikace
-při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty
-vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
-komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení

-používá prohlížeč a orientuje se ve
vyhledávání na internetu
- orientuje se dle zadání nebo klíčových
slov
- používá e-mailového klienta, přihlásí se
k e-mailové schránce

-internet a počítačová síť
- elektronická pošta

Zpracování a využití informací
-pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru

- vytvoří nový obrázek, uložit ho a znovu
otevřít
- nakreslí jednoduchý obrázek za pomoci
základních kreslících nástrojů
- provádí jednoduché úpravy obrázku
(gumování, přesouvání nebo kopírování
částí obrázku)
-seznámí se s produktem, popíše jednotlivé
programy
- prakticky využívá produkt
- vysvětlí pojmy: záhlaví, zápatí, pole,

-grafický editor
-MS Office – Word
-Power point
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Průřezová témata

Výstup RVP

Výstup ŠVP

Informatika 5. ročník
Učivo

textové pole, záložka, hypertextový odkaz
- používá šablony, píše, importuje,
kopíruje, přemisťuje a maže text, obrázky,
tabulky
- nastaví a používá automatické opravy i
gramatiku
- vytiskne dokument
- tvoří prezentaci dle pokynů
Data, informace a modelování
-popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již
ví, a znázorní ji
-vyčte informace z daného modelu

-pomocí grafu znázorní vztahy mezi
objekty
-pomocí obrázku znázorní jev
-pomocí obrázkových modelů řeší zadané
problémy

-graf, hledání cesty
-schémata, obrázkové modely
-model

Algoritmizace a programování
-sestavuje a testuje symbolické zápisy
postupů
-popíše jednoduchý problém, navrhne a
popíše jednotlivé kroky jeho řešení
-v blokově orientovaném programovacím
jazyce sestaví program; rozpozná opakující
se vzory, používá opakování a připravené
podprogramy
-ověří správnost jím navrženého postupu či
programu, najde a opraví v něm případnou
chybu

-v blokově orientovaném programovacím
jazyce sestaví program řídící chování
postavy
-v programu najde a opraví chyby
-rozpozná opakující se vzory, používá
opakování, stanoví, co se bude opakovat a
kolikrát
-vytvoří a použije nový blok
-upraví program pro obdobný problém
- rozhodne, jestli a jak lze zapsaný
program nebo postup zjednodušit
- cíleně využívá náhodu při volbě
vstupních hodnot příkazů

-příkazy a jejich spojování
-opakování příkazů
-pohyb a razítkování
-ke stejnému cíli vedou různé algoritmy
-vlastní bloky a jejich vytváření
-kombinace procedur

Informační systémy

-uvede příklady dat, která ho obklopují a
která mu mohou pomoci lépe se
rozhodnout; vyslovuje odpovědi na
základě dat
-pro vymezený problém zaznamenává do
existující tabulky nebo seznamu číselná i
nečíselná data
-v systémech, které ho obklopují, rozezná
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi

- pracuje s texty, obrázky a tabulkami v
učebních materiálech
- doplní posloupnost prvků
- umístí data správně do tabulky
- doplní prvky v tabulce
- v posloupnosti opakujících se prvků
nahradí chybný za správný
- nalezne ve svém okolí systém a určí jeho
prvky (např. programování)

-data, druhy dat
-doplňování tabulky a datových řad
-kritéria kontroly dat
-řazení dat v tabulce
- vizualizace dat v grafu
- systém, struktura, prvky, vztahy
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Průřezová témata

Výstup RVP

Výstup ŠVP

Informatika 5. ročník
Učivo

- určí, jak spolu prvky souvisí
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Průřezová témata

5.5 Prvouka
a) Charakteristika předmětu
Tento předmět je tvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Obsah předmětu je
členěn do okruhů:
Místo, kde žijeme – poznávání nejbližšího okolí, důraz na praktické poznávání
místních skutečností a utváření přímých zkušeností žáků, např. v dopravní výchově,
kladný vztah k místu bydliště
Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování mezi lidmi, význam a
podstata pomoci a solidarity, žáci se seznamují se základními právy a povinnostmi, se
světem financí atd.
Lidé a čas – žáci se učí orientovat v dějích a v čase
Rozmanitost přírody – žáci poznávají rozmanitost živé a neživé přírody, sledují vliv
lidské činnosti na přírodu, hledají možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně
přírody
Člověk a jeho zdraví – žáci poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy
života. Seznamují se s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti.
Získávají poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první
pomoci, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví obyvatel.
Předmět se vyučuje od 1. do 3. ročníku v kmenových třídách.
b) Hodinová dotace v jednotlivých ročnících:
1. třída – 2 hodiny
2. třída – 2 hodiny
3. třída – 2 + 1 hodiny
Celkem: 6 + 1
Výuka je posílena ve 3. třídě o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Formou realizace předmětu je vyučovací hodina.
c) Výchovně vzdělávací cíle
Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní
zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí
pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří
se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně
se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se
vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských
výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Na
základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat
základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i
problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a
východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na
myšlenky, názory a podněty jiných.
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
• utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
• orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního
rozpočtu
• orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických,
zeměpisných a kulturních informací
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•

rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání
pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a
výtvorech
• poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a
jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně
uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
• samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní
komunikaci v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím
elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a
limitů)
• utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností
aktivního uplatnění při jejich ochraně
• přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
• objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu
mohl uspět
• poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich
předcházení
• poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v
různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti
druhých, včetně chování při mimořádných událostech.
Žáci se naučí základním hygienickým a kulturním návykům, vytvářet pozitivní vztah k
rodině, domovu, spolužákům, škole a k přírodě.
d) Výchovně vzdělávací strategie
1. Kompetence k učení
- vedeme žáky k objevování poznatků
- předkládáme žákům dostatek informací a podkladů v různých podobách (listinné,
ústní, elektronické)
- klademe důraz na vyhledávání informací z různých zdrojů
2. Kompetence k řešení problémů
- motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života
- učíme žáky rozhodovat se a neutíkat před problémy
- seznamujeme žáky s různými metodami práce
3. Kompetence komunikativní
- vedeme žáky ke vhodné komunikaci s okolím
- učíme je vyjádřit svůj názor a respektovat názor jiných
- poskytujeme prostor pro uplatnění získaných znalostí a rozvoj fantazie
4. Kompetence sociální a personální
- vedeme děti ke spolupráci ve skupině
- umožňujeme každému žákovi zažít úspěch
- učíme děti toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i
nedostatkům
5. Kompetence občanské
- nabízíme žákům dostatek příležitostí k pochopení práv a povinností člověka
- nabízíme modelové situace k nácviku praktických dovedností a jednání v
krizových situacích
6. Kompetence pracovní
- přistupujeme k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví,
zdraví druhých, ochrany přírody i kulturních hodnot
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zadáváme úkoly, které vedou ke konkrétní činnosti
vedeme žáky k bezpečnosti práce s nástroji, materiály a dodržování pracovních
postupů
- vedeme žáky k hodnocení výsledků své práce
- poskytujeme prostor pro uplatnění získaných znalostí a rozvoj fantazie
7. Kompetence digitální
- učíme žáky využívat digitálních technologií k získávání nových poznatků a
informací
- vedeme žáky k etickému jednání při sdílení informací a komunikaci v digitálním
prostředí
-

e) Metody evaluace:
-

rozhovor, dotazy, diskuse, pozorování, vzájemné hodnocení, testy, prezentace,
samostatná práce, sebehodnocení, dialog

f) Průřezová témata:
V předmětu se realizují části okruhů těchto průřezových témat:
OSV - aktivita žáků, tvořivost, samostatnost, spolupráce, rozvoj schopností poznávání,
sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace
VDO - začleněno v okruhu Místo, kde žijeme
MUK - respektování práv druhých, chápání odlišných názorů jiných lidí
EV - ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody, lidská aktivita a problémy
životního prostředí, každoročně navštěvujeme ekologické centrum, realizujeme různé
projektové dny
EtV – komunikace a mezilidské vztahy, důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení
sebe, úcta k sobě, pozitivní hodnocení druhých, tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh, vyjadřování a komunikace citů, empatie, asertivita, reálné a zobrazené vzory,
pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce, komplexní prosociálnost
Při výuce klademe důraz na zdraví člověka, pohodové a bezpečné prostředí a
environmentální výchovu. Žáci pracují s pracovními listy, k dispozici mají knihy ve
třídních knihovnách, počítače s výukovými programy a internet.
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Výstup RVP
- vyznačí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy, cestu na určené
místo a rozliší možná nebezpečí
v nejbližším okolí
- začlení svou obec do příslušného kraje a
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci
- 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

- odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností

Výstup ŠVP

Prvouka 1. ročník
Učivo

Místo, kde žijeme
- bezpečně se orientuje v místě svého
- domov, orientace v místě bydliště
bydliště
- škola – prostředí, činnosti, okolí,
- zná cestu do školy
bezpečná cesta do školy, riziková místa a
- reaguje na změny v nejbližším okolí
situace
- popíše místo, kde bydlí
- obec, kde žijeme
- popíše změny v okolí
Lidé kolem nás
- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
- rodina, činnosti rodiny
rodině (rodiče, sourozenci, prarodiče)
- chování lidí
- toleruje přirozené odlišnosti spolužáků i
- ohleduplnost, etické zásady, zvládání
jiných lidí
vlastní emocionality, rizikové situace,
- dodržuje pravidla slušného chování
rizikové chování, předcházení konfliktům
- práva a povinnosti žáka školy

- vyjmenuje různá povolání

- povolání

Průřezová témata
OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání
B - Dopravní výchova
vycházky, pozorování
VDO – Občanská společnost a škola

modelové situace
OSV(int) – Sociální rozvoj – mezilidské
vztahy
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy,
asertivita
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe i druhých, úcta k sobě
EtV – Základy prosociálnosti
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

Lidé a čas
-využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti
- pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události
regionu
-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

- využívá časové údaje, rozlišuje děj v
minulosti, současnosti, v budoucnosti
- zná celé hodiny
- vyjmenuje roční období, dny v týdnu,
části dne
- pojmenuje kulturní památky a významná
místa v obci

- časové údaje, kalendář
- určuje čas, denní režim
- roční období, dny v týdnu,

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání

- náš domov - významná místa v obci

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání

- pojmenuje předměty denní potřeby
- zná lidové zvyky o Vánocích a
Velikonocích
- uplatňuje zásady slušného chování

- předměty denní potřeby, bezpečné
zacházení
- zvyky a lidové tradice
- pozdrav, poděkování, omluva

Modelové situace o činnostech člověka
(nakupování, domácí práce, práce na zahradě,
pozdrav, omluva…)
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy,
důstojnost lidské osoby,

71

Výstup RVP

Prvouka 1. ročník
Učivo

Výstup ŠVP

Průřezová témata

Rozmanitost přírody
- pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
- roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede
případy výskytu organismů ve známé
lokalitě

- pozoruje a popíše proměny v přírodě

- proměny přírody v jednotlivých ročních
obdobích

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání

- přiřadí k obrázkům názvy domácích zvířat
- pozná některé rostliny a stromy v okolí
školy
- rozezná základní druhy jehličnatých
stromů
- pojmenuje ovoce a zeleninu

EtV – Komunikace a mezilidské vztahy,
pozitivní hodnocení sebe i druhých, úcta
k sobě
EV – Lidské aktivity v životním prostředí

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

- provádí jednoduché pokusy s rostlinami

- rostliny, houby, živočichové
- průběh a způsob života živočichů, stavba
těla živočichů a rostlin, jejich význam
v přírodě a pro člověka
- ochrana rostlin, živočichů, ohleduplné
chování k přírodě, ochrana přírody
- ovoce a zelenina
- význam světla a vody pro rostliny
- vlastnosti vody

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

- pojmenuje části lidského těla
- uplatňuje základní hygienické, režimové
a jiné zdravotně preventivní návyky
- chápe nutnost pomoci člověku v nesnázích
- chápe význam návštěvy lékaře
- rozezná nebezpečí různého charakteru
- dodržuje zásady bezpečného chování
- uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování účastníka silničního provozu
- jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a
zdraví jiných
- dodržuje základní pravidla silničního
provozu pro chodce
- zná význam dopravních značek
- chová se obezřetně při setkání s
neznámými lidmi
- dokáže požádat o pomoc, ovládá způsoby
komunikace s operátory tísňových linek
- zná telefonní čísla na tísňová volání

- lidské tělo, vývoj jedince
- denní režim, pitný režim, pohybový
režim, zdravá strava, nemoc, zdraví,
návštěva lékaře osobní hygiena, 1. pomoc,
krizové situace, šikana - týrání
- škodlivost návykových látek (prevence)
- péče o zdraví
- osobní bezpečí, krizové situace - vhodná
a nevhodná místa pro hru, dopravní
značky, předcházení rizikovým situacím
v dopravě a v dopravních prostředcích
(bezpečnostní prvky)

EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe i druhých
EtV – Vyjadřování a komunikace citů.
Empatie. Reálné a zobrazené vzory. Pomoc,
dělení se, přátelství, spolupráce
OSV (int) – Osobnostní rozvoj – seberegulace
a sebeorganizace
EtV - Asertivita
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
EtV – Komplexní prosociálnost

- zásady komunikace s cizími lidmi
- osobní bezpečí
- telefonní čísla na tísňové linky
- způsoby komunikace s operátory

OSV (int) – Sociální rozvoj – komunikace
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
EtV – Komplexní prosociálnost

- řídí se pokyny dospělých při
mimořádných událostech

- mimořádné události

EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání

Člověk a jeho zdraví

- 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
- reaguje adekvátně na pokyny dospělých
při mimořádných událostech
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Výstup RVP
- vyznačí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy, cestu na určené
místo a rozliší možná nebezpečí
v nejbližším okolí
- začlení svou obec do příslušného kraje a
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci

- 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
-odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností

- využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti
- pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události
regionu
- 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
- pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích

Výstup ŠVP

Prvouka 2. ročník
Učivo

Místo, kde žijeme
- orientuje se v místě svého bydliště
- obec, místní krajina – části, význačné
- popíše cestu do školy
budovy
- zakreslí a zná dopravní značky v okolí
- riziková místa a situace
školy
- pojmenuje hlavní části místa bydliště
- obec, kde žijeme
- popíše změny v okolí
- vesnice a města v okolí bydliště
- vyjmenuje vesnice a města v okolí svého
bydliště
Lidé kolem nás
- pojmenuje příslušníky rodiny a příbuzné
- rodina, soužití lidí
(teta, strýc, bratranec, sestřenice)
- datum narození
- zná datum narození
- ohleduplnost, etické zásady, zvládání
- toleruje přirozené odlišnosti spolužáků i
vlastní emocionality, rizikové situace,
jiných lidí
rizikové chování, předcházení konfliktům
- rozliší jednotlivá povolání, vypráví o
nich

- povolání
- práce fyzická a duševní, význam lidské
práce
Lidé a čas
- vyjmenuje měsíce
- časové údaje, kalendář, roční období,
- zná hodiny (čtvrt, půl, třičtvrtě, celá)
měsíce, hodiny, datum
- chápe význam správného denního režimu
- zapíše datum
- vyjmenuje důležité budovy v obci
- zná významná historická místa v obci
- pojmenuje domácí spotřebiče
- rozezná události minulé a současné
- uplatňuje zásady slušného chování
- orientuje se v lidových tradicích

- náš domov – budovy a historická místa
v obci, vlast
- minulost kraje
- bezpečnost při zacházení s domácími
spotřebiči
- události v naší obci
- pravidla slušného chování
- lidové zvyky a tradice

Rozmanitost přírody
- pozoruje, popíše a porovná viditelné
- proměny v přírodě
proměny v přírodě
- přizpůsobení volně žijících zvířat
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Průřezová témata
VDO – Občanská společnost a škola
Dopravní výchova
OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání

OSV(int) - Sociální rozvoj – mezilidské
vztahy
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy.
Vyjadřování a komunikace citů, empatie
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
EtV – Základy prosociálnosti
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV - Komplexní prosociálnost
VDO – Občanská společnost a škola
MUK – Kulturní diference

EV – Lidské aktivity v životním prostředí

Výstup RVP

Prvouka 2. ročník
Učivo

Výstup ŠVP

- roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede
případy výskytu organismů ve známé
lokalitě

- třídí zvířata domácí a volně žijící
- přiřadí mláďata domácích zvířat
- roztřídí ovoce a zeleninu
- vyjmenuje zástupce živočichů žijících
v okolí naší obce
- pozná a pojmenuje ovocné stromy jejich
plody
- vyjmenuje základní polní plodiny
- chápe nutnost ochrany přírody

- třídění rostlin a živočichů
- mláďata domácích zvířat
- ochrana přírody
- ovoce a zelenina, ovocné stromy, plody
- polní plodiny
- ochrana přírody

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

- rozezná skupenství vody
- zkoumá rozpustnost látek ve vodě

- vlastnosti vody, rozpustnost látek

- uplatňuje základní hygienické, režimové
a jiné zdravotně preventivní návyky
s využitím elementárních znalostí o
lidském těle, projevuje vhodným
chováním a činnostmi vztah ke zdraví
- 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
- 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
- reaguje adekvátně na pokyny dospělých
při mimořádných událostech

Člověk a jeho zdraví
- lidské tělo – smysly, nemoc, úrazy, 1.
pomoc

- vyjmenuje smysly
- rozezná nemoc a úraz
- zná zásady bezpečného chování
- zná telefonní číslo na záchrannou službu
- poskytne pomoc při odřenině a při
lehkém krvácení
- rozezná nebezpečí různého charakteru
- dodržuje zásady bezpečného chování
- uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování účastníka silničního provozu
- jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a
zdraví jiných
- chová se obezřetně při setkání s
neznámými lidmi
- učí se odmítat nepříjemnou komunikaci
- dokáže požádat o pomoc, ovládá způsoby
komunikace s operátory tísňových linek
- zná telefonní čísla na tísňová volání
- řídí se uvědoměle pokyny dospělých

- péče o zdraví, bezpečné chování
- základní pravidla silničního provozu
- škodlivost návykových látek
- zásady komunikace s cizími lidmi
- osobní bezpečí
- telefonní čísla na tísňová volání
- komunikace s operátory

- mimořádné události
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Průřezová témata
OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání
EV(int) – Lidské aktivity v životním prostředí

EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie
EtV – Reálné a zobrazené vzory
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství
EtV – Komplexní prosociálnost
OSV (int) – Osobnostní rozvoj – seberegulace
a sebeorganizace
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Komplexní prosociálnost
OSV (int) – Sociální rozvoj – komunikace
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy,
asertivita
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

Prvouka 3. ročník
Učivo

Výstup RVP

Výstup ŠVP

- vyznačí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy, cestu na určené
místo a rozliší možná nebezpečí
v nejbližším okolí
- začlení svou obec do příslušného kraje a
obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci

Místo, kde žijeme
- vyznačí na plánu místo svého bydliště,
- domov, orientace v místě bydliště,
školy
riziková místa a situace, orientace na mapě
- vyznačí cestu na určené místo a podle
- osobní bezpečí
plánu se orientuje
- hlavní a vedlejší světové strany
- začlení obec do příslušného kraje, státu
- obec, místní krajina – poloha v krajině,
- pozoruje a popíše změny v nejbližším
význačné budovy, dopravní síť
okolí, obci
- orientace v mapě, světové strany,
- ukazuje na mapě města v nejbližším
orientační body
okolí svého bydliště

- 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
- odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností

- využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v
minulosti, přítomnosti a budoucnosti

- pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události
regionu
- 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

Lidé kolem nás
- rozlišuje příbuzenské vztahy
- rodina, příbuzenské vztahy
- chápe správnou funkci rodiny
- vlastnosti lidí, pravidla chování
- toleruje přirozené odlišnosti spolužáků i
- pravidla slušného chování
jiných lidí
- ohleduplnost, etické zásady

- vysvětlí potřebu různých povolání v
lidské společnosti

- povolání lidí
- práce a volný čas

Lidé a čas
- navrhne režim dne
- určování času, dějiny jako časový sled
- na příkladech rozlišuje a porovnává
událostí, kalendář, letopočet, režim dne,
minulost a současnost
roční období
- ukáže na časové ose časový sled událostí - současnost a minulost v našem životě,
způsob života, bydlení, významné dny,
státní svátky
- pojmenuje některé kulturní a historické
- regionální památky
památky v obci a okolí,
- báje, mýty, pověsti – minulost kraje
- uvede jména význačných rodáků
- uplatňuje poznatky o sobě, činnostech
- lidové zvyky a tradice
člověka a lidské společnosti, lidových
- smysluplné využití volného času
zvycích a o práci lidí
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Průřezová témata
Probouzíme kladný vztah k místu žákova
bydliště.
Rozvíjíme národní cítění.
VDO – Občanská společnost a škola
VDO – Občan, občanská společnost a stát

OSV(int) - Sociální rozvoj – mezilidské
vztahy
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Vyjadřování a komunikace citů,
empatie, asertivita
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě

EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Komplexní prosociálnost

Prvouka 3. ročník
Učivo

Výstup RVP

Výstup ŠVP

- pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích

Rozmanitost přírody
- pozoruje, popíše a porovná viditelné
- proměny v přírodě v ročních obdobích
proměny v přírodě v jednotlivých ročních
- přizpůsobení rostlin
obdobích
- přiřazuje měsíce do ročních období

- roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede
případy výskytu organismů ve známé
lokalitě

- roztřídí některé přírodniny podle
nápadných znaků
- rozezná listnaté stromy v lese a jejich
plody

- třídění přírodnin
- třídění živočichů: savci, ptáci, hmyz
- kvetoucí a nekvetoucí rostliny
- byliny, dřeviny
- ochrana přírody, ekologie,
ohleduplné chování
- nerosty a horniny, půda
- stromy v lese

EV(int) – Lidské aktivity v životním prostředí
OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání

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

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

- vlastnosti, porovnávání
- měření veličin – vážení, měření
(hmotnost, objem, teplota, čas, délka)
- látky a jejich vlastnosti
- změny látek a skupenství
- voda a vzduch - formy vody, koloběh
vody v přírodě,
- vlastnosti, složení, proudění vzduchu,
význam pro život

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání

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

Člověk a jeho zdraví
- pečuje o své zdraví
- lidské tělo – kostra, vnitřní orgány, péče
- vyjmenuje hlavní části kostry
o zdraví (zdraví, výživa, pitný režim, sport
- zná funkci některých vnitřních orgánů
a hry, první pomoc)
(srdce, plíce, žaludek, mozek)
- poskytne první pomoc při popálenině,
zlomenině)

- 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

- rozezná nebezpečí různého charakteru
- dodržuje zásady bezpečného chování
v přírodě, na silnici, při hraní, při práci
- uplatňuje základní pravidla bezpečného
chování účastníka silničního provozu
- jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a
zdraví jiných

- péče o zdraví
- škodlivost návykových látek
- nebezpečí závislostí (počítače, automaty,
televize)
- bezpečné chování v silničním provozu
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Průřezová témata
OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe
EtV – Vyjadřování a komunikace citů.
Empatie
EtV – Komplexní prosociálnost
OSV(int) – Osobnostní rozvoj – seberegulace
a sebeorganizace
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

Prvouka 3. ročník
Učivo

Výstup RVP

Výstup ŠVP

- 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

- požádá o pomoc pro sebe i pro jiné
- odmítne nepříjemnou komunikaci
- chová se obezřetně při setkání s
neznámými lidmi
- způsoby komunikace s operátory
tísňových linek
- zná telefonní čísla na tísňová volání

- zásady komunikace s cizími lidmi
- osobní bezpečí
- telefonní čísla na tísňová volání
- pomoc člověku v nouzi

OSV(int) – Sociální rozvoj – komunikace
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Empatie. Asertivita
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

- reaguje adekvátně na pokyny dospělých
při mimořádných událostech

- řídí se pokyny dospělých
- připraví evakuační zavazadlo

- mimořádné události a rizika 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

EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
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Průřezová témata

5.6 Vlastivěda
a) Charakteristika předmětu
Tento předmět je vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Předmět uplatňuje
pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Zaměřuje se na
utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému
civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná
demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany. Přibližuje žákům úkoly důležitých
politických institucí a orgánů a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského
života.
Předmět Vlastivěda se vyučuje ve 4. a 5. ročníku v kmenových třídách. Vzdělávací obsah
je rozdělen do tří vzdělávacích oborů: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás a Lidé a čas.
Místo, kde žijeme – žáci se učí vstupovat do každodenního života s vlastní aktivitou a
představami. Učí se chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci i ve společnosti.
Směřujeme k prohlubování kladného vztahu k místu bydliště a rozvíjíme národní cítění a
vztah k rodné zemi.
Lidé kolem nás – žáci si postupně osvojují základy vhodného chování a jednání mezi
lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance , vzájemné úcty a snášenlivosti. Seznamují
se se základními právy, povinnostmi i problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost
i svět. Celý tematický okruh směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího
občana demokratického státu.
Lidé a čas – podstatou tohoto tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o
kulturní bohatství regionu i celé země.
b) Hodinová dotace
4. třída – 2 hod
5. třída – 1 + 1 hodina
Celkem: 3 + 1
Hlavní formou realizace je vyučovací hodina, zařazujeme také výuku v blocích.
c) Výchovně vzdělávací cíle
Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti
žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a
pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich
prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s
místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi, a
vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a
přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání
sebe a, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve
společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, (včetně
situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do
budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory
a podněty jiných.
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
• utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
• orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního
rozpočtu
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•

orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických,
zeměpisných a kulturních informací
• rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání
pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a
výtvorech
• poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a
jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně
uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
• samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní
a bezkonfliktní komunikaci v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci
prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti
(možností a limitů)
• utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání
možností aktivního uplatnění při jejich ochraně
• přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
• objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by
v budoucnu mohl uspět
• poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich
předcházení
• poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání
v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti
druhých, včetně chování při mimořádných událostech.
Další vzdělávací cíle
Vést žáky k:
– důrazu na národní cítění a kulturní památky
– využívání a rozvíjení zkušeností žáků z domova i ze života kolem nich
– poznávání rozdílů mezi lidmi, respektování pravidel soužití, tolerantní chování
– podpoře samostatnosti a aktivní spolupráce
– práci s informacemi – umění prezentace
d) Výchovné strategie a postupy
1. Kompetence k učení
- umožňujeme žákům zkoumat, objevovat a třídit nové informace a předkládáme je
v různých podobách (ústní, listinné, elektronické)
- učíme žáky orientovat se v mapách
- předkládáme žákům dostatek spolehlivých zdrojů a vedeme k jejich užívání
2. Kompetence k řešení problémů
- podporujeme týmovou spolupráci
3. Kompetence komunikativní
- učíme žáky rozlišit děje v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
- vedeme žáky k prezentaci získaných informací
4. Kompetence sociální a personální
- vytváříme heterogenní pracovní skupiny
- posilujeme u žáků postoj sebeúcty a sebedůvěry, umožňujeme každému žákovi
zažít úspěch
- vedeme k respektování společně vyvozených pravidel
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5. Kompetence občanské
- vedeme žáky k toleranci k přirozeným odlišnostem lidské společnosti
- učíme žáky vnímat a vážit si kulturních a historických památek, vážit si
významných lidí v okolí, ve společnosti v republice i ve světě.
- nabízíme žákům dostatek příležitostí k pochopení práv a povinností člověka.
6. Kompetence pracovní
- vedeme žáky k plánování úkolů a postupů a cílů
- vedeme žáky k hodnocení vlastních výsledků
- utváříme kladný vztah k manuální práci
7. Kompetence digitální
- umožníme žákům využívat různých zdrojů při vyhledávání informací
- podporujeme vyhledávání informací a využívání moderní techniky při řešení
problémů
- vedeme k hodnocení přínosů i rizik využívání digitálních technologií
e) Metody evaluace:
-

rozhovor, dotazy, diskuse, pozorování, vzájemné hodnocení, testy, prezentace,
samostatná práce, sebehodnocení, dialog

f) Průřezová témata
Průřezová témata jsou v předmětu integrována a začleňována prostřednictvím bloků,
projektů a akcí. Velký důraz je kladen na OSV, která prolíná celým předmětem (rozvoj
komunikace, morální rozvoj, hodnoty, postoje, sociální rozvoj, mezilidské vztahy).
VDO, VES, OSV, MUK je integrována ve 4. třídě - princip sociálního smíru a v 5.
třídě – etnický původ. EV je integrována ve 4. třídě – základní podmínky života, lidské
aktivity a problémy životního prostředí a v 5. třídě – základní podmínky života, vztah
člověka a prostředí, životní styl, rozdílné podmínky).
EtV – komunikace a mezilidské vztahy, důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení
sebe, úcta k sobě, pozitivní hodnocení druhých, tvořivost a iniciativa, řešení problémů a
úloh, vyjadřování a komunikace citů, empatie, asertivita, pomoc, dělení se, přátelství,
spolupráce, komplexní prosociálnost.
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Výstup ŠVP

Vlastivěda 4. ročník
Učivo

- určí a vysvětlí polohu svého bydliště
nebo pobytu vzhledem ke státu

- popíše polohu bydliště na mapě

Místo, kde žijeme
- Jihomoravský kraj, poloha - Hustopečsko

- určí světové strany v přírodě i podle
mapy, orientuje se podle nich a řídí se
podle zásad bezpečného pohybu a pobytu
v přírodě
- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map vyhledává jednoduché údaje a
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy

- určí světové strany v přírodě i podle map,
typy map
- orientuje se na mapě ČR

- vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam
- porovná způsob života a přírodu v naší
vlasti i v jiných zemích

- vyhledá a posoudí typické regionální
zvláštnosti

- zprostředkuje ostatním zkušenosti
z vlastních cest

- chráněná území
- regionální zvláštnosti (historické
památky, osídlení) povrch, vodstvo,
rostliny, živočichové
- oblasti ČR (kraje)
- sousední státy

- rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho
státu a jejich význam

- rozlišuje hlavní orgány státní moci i
zástupce, symboly státu a jejich význam

- naše vlast, státní symboly prezident,
premiér

- rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už tolerovat nemohou

- rozpozná porušování lidských práv
- rozpozná nevhodné jednání a chování
vrstevníků a dospělých, uvede základní
práva dítěte, práva a povinnosti žáků

- právo a spravedlnost
- chování lidí v online prostředí

EtV – Komplexní prosociálnost

- 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

- používá peníze v běžných situacích,
odhadne cenu nákupu a vrácené peníze
- uvede příklady rizik půjčování peněz
- sestaví jednoduchý osobní rozpočet
- uvede příklady příjmů a výdajů

- druhy vlastnictví
- soukromé, veřejné, osobní, společné
- hmotný a nehmotný majetek
- autorská práva
-hotovostní a bezhotovostní forma peněz,
banka jako správce peněz, úspory, půjčky
- rozpočet, příjmy a výdaje osobní
- způsoby placení

EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

Výstup RVP

- vyhledává jednoduché údaje na mapách,
v encyklopediích i na internetu

- světové strany v přírodě i na mapě
- vodstvo, pohoří
- bezpečnost při cestě do školy i ze školy,
riziková místa a situace
- orientace na mapách
- místní krajina, její části
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Průřezová témata
OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopností poznávání

EV(int) – Základní podmínky života (přírodní
zdroje, vyčerpatelnost,
jejich využívání)
EV(int) – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
EV(int) – Vztah člověka a prostředí
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
OSV(int) – Sociální rozvoj – komunikace (řeč
lidských skutků, empatické naslouchání)
mezipředmětové vztahy – ČJ
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
národní hrdost
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe
EtV –Pozitivní hodnocení druhých

Výstup RVP
- pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi
ději a mezi jevy
- využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií
jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti
- srovnává a hodnotí na vybraných
ukázkách způsob života a práce předků na
našem území v minulosti a současnosti
s využitím regionálních specifik

Výstup ŠVP
- pracuje s časovými údaji

Vlastivěda 4. ročník
Učivo

Průřezová témata

Lidé a čas
- život předků od pravěku po nástup
Habsburků

- vyhledává informace v různých
dostupných prostředcích

- kulturní památky
- proměny způsobu života

- srovnává a hodnotí způsob života
v minulosti a současnosti
- zná významné regionální události

- báje, mýty, pověsti - minulost kraje a
předků, srovnání způsobu života
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OSV(int) – Morální rozvoj – hodnoty,
postoje, praktická etika (analýzy vlastních i
cizích postojů a hodnot)
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie

Výstup RVP

Výstup ŠVP

Vlastivěda 5. ročník
Učivo

Průřezová témata

Místo, kde žijeme
- určí a vysvětlí polohu svého bydliště
nebo pobytu vzhledem ke státu

- určí polohu našeho státu

- prostředí domova, riziková místa a
situace
- ČR
- orientace na mapě
- ochrana člověka za mimořádných
událostí
-bezpečnost v přírodě
- orientace na mapě ČR Evropy
-vyhledávání informací

OSV(int) – Osobnostní rozvoj – rozvoj
schopnosti poznávání

- určí světové strany v přírodě i podle
mapy, orientuje se podle nich a řídí se
podle zásad bezpečného pohybu a pobytu
v přírodě
- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními
typy map vyhledává jednoduché údaje a
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy

- orientuje se na mapě
- určí světové strany
- zná zásady bezpečného pobytu a pohybu
v přírodě
- orientuje se na mapách
- vyhledává jednotlivé údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí na mapách
ČR, Evropy

- vyhledá typické regionální zvláštnosti
přírody, osídlení, hospodářství a kultury,
jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam

- porovná způsob života u nás a v jiných
zemích
- vyhledává potřebné informace z různých
zdrojů

- kontinenty
- evropské státy
- EU

VES(int) – Objevujeme Evropu
MUK(int) – Kulturní diference –
respektování zvláštností různých etnik
MUK(int) – Lidské vztahy – tolerance,
morální normy, vzájemné obohacování
různých kultur
MUK(int) – Etnický původ – projevy
nesnášenlivosti
MUK(int) – Multikulturalita – vstřícný postoj
k odlišnostem
EtV – Komplexní prosociálnost

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

- zprostředkuje ostatním zkušenosti
z cestování

- státy Evropy
- cestování

VES(int) – Evropa a svět nás zajímá
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV - Vyjadřování a komunikace citů

- rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho
státu a jejich význam

- rozlišuje hlavní orgány státní moci a
některé jejich zástupce, symboly našeho
státu a jejich význam
- pozná naše státní symboly
- nakreslí státní vlajku

- naše vlast, domov, krajina, národ,
základy stát. zřízení a politic. Systému ČR,
státní správa a samospráva, státní symboly

národní hrdost
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

VES – P – Evropa a my
VES(int) – Jsme Evropané ( mezinárodní
organizace, kořeny civilizace, instituce EU)
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

Lidé kolem nás
- 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

- vyvodí pravidla chování ve škole,
v rodině, obci
-uvede příklady mezi reálnou a digitální
identitou

- vyvození pravidel soužití ve škole i ve
společnosti
- principy demokracie
- komunikace v digitálním světě (např.
mail)
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VDO(int) – Občanská společnost a škola
VDO(int) – Občan, občanská společnost a
stát
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV - Empatie

Výstup RVP

- rozpozná ve svém okolí jednání a
chování, která se už tolerovat nemohou

- 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

Výstup ŠVP

Vlastivěda 5. ročník
Učivo

- rozpozná nevhodné chování, uvede
příklad informace, která může poškozovat
druhou osobu
- uvědomuje si svá práva
- chápe princip demokracie
- rozlišuje formy vlastnictví
- používá peníze v běžných situacích,
zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze
- vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a
jak vracet dluhy

Průřezová témata

- právo a spravedlnost, základní lidská
práva a práva dítěte, práva a povinnosti
žáků školy
- diktatura, právní norma, morálka
- Ústava ČR
- předcházení konfliktních situací v online
světě

EtV – Asertivita
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
EtV – Komplexní prosociálnost
VDO(int) – Principy demokracie jako formy
vlády a způsobu rozhodování
EtV – Komplexní prosociálnost

- kultura
- formy vlastnictví, jeho ochrana
- korupce, nárok na reklamaci, rozpočet,
příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní a
bezhotovostní forma peněz, způsoby
placení, banka jako správce peněz, úspory,
půjčky

EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

Lidé a čas
- pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi
ději a mezi jevy
- využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií
jako informačních zdrojů pro pochopení
minulosti

- pracuje s časovými údaji

- život předků od 30leté války po
současnost

- vyhledává informace v různých
dostupných prostředcích

- chráněná krajinná území ČR
- státní svátky, významné dny

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

- srovnává a hodnotí způsoby života
v minulosti a současnosti

- pověsti
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OSV(int) – Morální rozvoj – hodnoty,
postoje, praktická etika
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Empatie
EV(int) – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí ( krajina dříve a dnes,
průmysl a životní prostředí)
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
Etv – Empatie

5.7 Přírodověda
a) Charakteristika předmětu
Předmět Přírodověda se vyučuje ve 4. a 5. ročníku v kmenových třídách. Navazuje svým
vzdělávacím obsahem na předmět Prvouka 1. – 3. ročníku.
b) Hodinová dotace v jednotlivých ročnících
4.třída – 2 hodiny týdně
5.třída – 2 hodiny týdně
c) Výchovně vzdělávací cíle
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
- rozvoji dovedností a znalostí z oblasti přírody
- objasnění vzájemných vztahů v přírodě
- seznámení s různými podmínkami života na Zemi
- seznámení se základními poznatky o člověku a lidském těle
- získávání vědomostí o Zemi a vesmíru
- vedení k odpovědnosti za zdraví a bezpečnost člověka
- tváření kladného vztahu k ochraně přírody a přírodních zdrojů
d) Výchovné strategie a postupy
1. Kompetence k učení
- nabízíme žákům řadu metod a názoru, které jim přiblíží problematiku vztahu
člověka k přírodě
- předkládáme žákům dostatek spolehlivých zdrojů a vedeme k jejich pravidelnému
využívání
- vedeme žáky k objevování nových poznatků
2. Kompetence k řešení problémů
- vedeme žáky k porovnávání názorů a vlastních zkušeností o rozmanitosti přírody a
k vyvozování praktických postupů v rámci svých možností
- vedeme žáky k samostatnému pozorování praktických jevů
- předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému uvažování a řešení
problémů
3. Kompetence komunikativní
- nabízíme žákům dostatek možností k porozumění textů a obrazových materiálů
- vedeme žáky k formulování vlastních názorů a k odpovědnosti
- učíme žáky komunikovat a používat vhodná gesta
4. Kompetence sociální a personální
- navozujeme dostatek situací, které vedou k vědomé odlišnosti a jedinečnosti každého
- vytváříme dostatek situací k poznání potřeby vzájemného respektu a pomoci
- začleňujeme skupinovou práci žáků
- žáky vedeme k respektování společně vyvozených pravidel
5. Kompetence občanské
- nabízíme žákům dostatek příležitostí k pochopení práv a povinností 6
- při projektových dnech soutěžíme a klademe důraz na ekologickou výchovu
- pozornost soustřeďujeme ke zdravému životnímu stylu
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6. Kompetence pracovní
- nabízíme dostatek situací k propojení problematiky člověka, jeho hygieny, ochrany
jeho zdraví s otázkami ochrany zdraví při práci a zájmové činnosti
- pozitivním hodnocením vytváříme u žáků pozitivní přístup k práci
- žáky vedeme k vlastnímu hodnocení výsledků své práce
7. Kompetence digitální
- rozvíjíme u žáků schopnost získávat a vyhledávat informace
- motivujeme žáky výukovými videi
- klademe důraz na bezpečnost při používání digitálních technologií
- vedeme žáky ke zpracování referátů ve Wordu, k tvorbě prezentací
e) Metody evaluace
-

rozhovor, dotazy, diskuse, pozorování, vzájemné hodnocení, testy, prezentace,
referáty, samostatná práce, sebehodnocení, dialog

f) Průřezová témata
Kromě vlastního vzdělávacího obsahu se realizují v tomto předmětu především tato
průřezová témata – OSV, EV a EtV.
OSV - okruhy morálního rozvoje, řešení problému, rozhodovací dovednosti,
psychohygiena, mezilidské vztahy, sebepoznání, sebepojetí, hodnoty, postoje, praktická
etika.
EV je integrována ve všech třídách na téma lidské aktivity a problémy životního prostředí
a ještě ve 4. třídě na téma základní podmínky života.
EtV – komunikace a mezilidské vztahy, důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení
sebe, úcta k sobě, pozitivní hodnocení druhých, tvořivost a iniciativa, řešení problémů a
úloh, vyjadřování a komunikace citů, empatie, asertivita, reálné a zobrazené vzory,
pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce, komplexní prosociálnost.
Celoškolní akce: Den Země a exkurze do ekologického centra. Dle možností zapojení do
soutěží a projektových dnů se spřátelenými školami.
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Výstup RVP
- objevuje a zjišťuje propojenost prvků
živé a neživé přírody, princip rovnováhy
přírody a nachází souvislosti mezi
konečným vzhledem přírody a činností
člověka

Výstup ŠVP

Přírodověda 4. ročník
Učivo

Rozmanitost přírody
- třídí látky podle vlastností, rozlišuje
- látky a jejich vlastnosti – třídění látek,
skupenství, měří veličiny
změny látek a skupenství, vlastnosti,
porovnávání látek a měření veličin
s praktickým užívání 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

Průřezová témata
EV A Den Země
EV A - Exkurze do ekol. Centra

- vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru
souvislost s rozdělením času a střídáním
ročních období
- zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy mezi
organismy

- vysvětlí souvislost s rozdělením času na
Zemi a střídání ročního období u nás

- vesmír a Země – sluneční soustava, den a
noc, roční období, střídání dne a noci

- zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy mezi
organismy

- rovnováha v přírodě – význam, vzájemné
vztahy mezi organismy
- základní společenstva
- životní podmínky – rozmanitost
podmínek života na Zemi, význam
ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a
živočišstva na Zemi, podnebí a počasí

EV(int). Zákl. podmínky života
EV (int) Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, integrace

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

- rozliší na základě pozorování základní
projevy života na konkrétních organismech
- prakticky třídí organismy do známých
skupin, využívá jednoduché klíče a atlasy

- rostliny, houby, živočichové – znaky
života, životní potřeby a projevy, průběh a
způsob života, výživa, stavba těla u
některých nejznámějších druhů, význam
v přírodě pro a pro člověka, třídění

EV- A Přírodovědná soutěž i pro okolní školy
OSV - Dopravní výchova

- zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které
mohou prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat

- zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity,
které mohou prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat

- ohleduplné chování k přírodě a její
ochrana – odpovědnost lidí, ochrana a
tvorba životního prostředí, ochrana rostlina
a živočichů, likvidace odpadů, živelní
pohromy a ekologické katastrofy

EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

- založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu

- založí jednoduchý pokus, zdůvodní a
vyhodnotí postup, vysvětlí výsledky
pokusu

- provádí jednoduché pokusy se známými
látkami

OSV- (int) Okruhy morálního rozvoje - řešení
problémů a rozhodovací dovednosti
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Výstup RVP
- využívá poznatky o lidském těle k
podpoře vlastního zdravého způsobu
života

Výstup ŠVP

Přírodověda 4. ročník
Učivo

Člověk a jeho zdraví
- zná základní funkce jednotlivých
- lidské tělo, stavba těla, základní funkce a
orgánových soustav
projevy, životní potřeby člověka
- péče o zdraví, zdravý životní styl,
správná výživa, vhodná skladba stravy,
pitný režim, výběr a způsoby uchovávání
potravin

- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života
a orientuje se ve vývoji dítěte před a po
jeho narození
- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb
s ohledem na oprávněné nároky jiných
osob
- uplatňuje účelné způsoby chování
v situacích ohrožující zdraví a
v modelových situacích simulujících
mimořádné události, vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí
odpovídající závěry pro své chování jako
chodec a cyklista

- rozlišuje etapy vývoje člověka po
narození

- rodina a partnerství
- vývoj člověka

- dodržuje denní časový plán (práce,
odpočinek, zábava)

- práce, odpočinek a zábava

- pozná krizové situace (šikana, týrání,
násilí) v chování lidí
- bezpečně se chová v silničním provozu
jako chodec i cyklista

- 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
- dopravní výchova, předcházení
rizikovým situacím v dopravě a
v dopravních prostředcích, dopravní
značky, čísla tísňového volání, správný
způsob volání na tísňovou linku
- osobní bezpečí
- vhodná a nevhodná místa pro hru,
označování nebezpečných látek
- přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví

- předvede v modelových situacích
osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek

- chápe vliv návykových látek
- předvede v modelových situacích
osvojené způsoby odmítání návykových
látek
- rozpozná vhodnou a nevhodnou
elektronickou komunikaci a vhodně na ni
reaguje

- návykové látky, hrací automaty a
počítače, závislost
- nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií
- modelové situace
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Průřezová témata
A – Den zdraví
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

Etv – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie
EtV – Asertivita
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie
EtV – Asertivita
EtV – Komplexní prosociálnost

OSV (int) – Osobnostní rozvoj,
psychohygiena
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

Přírodověda 4. ročník
Učivo

Výstup RVP

Výstup ŠVP

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

- uplatňuje základní návyky související
s podporou zdraví

- péče o zdraví, prevence
- zdravý životní styl, správná výživa, výběr
a způsoby uchovávání potravin, vhodná
skladba stravy, pitný režim

EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě

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

- pečuje o své zdraví ( prevence, zdravá
výživa)
- ošetří drobná poranění, zavolá lékaře
- zná důležitá telefonní čísla

- chrání své zdraví, ošetří drobná poranění,
zajistí lékařskou pomoc
- prevence nemocí

EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
EtV – Pomoc, spolupráce, dělení se,
spolupráce
EtV – Komplexní prosociálnost
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Průřezová témata

Výstup RVP

Výstup ŠVP

Přírodověda 5. ročník
Učivo

Průřezová témata

Rozmanitost přírody
- objevuje a zjišťuje propojenost prvků
živé a neživé přírody, princip rovnováhy
přírody a nachází souvislosti mezi
konečným vzhledem přírody a činností
člověka
- vysvětlí na základě elementárních
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru
závislost s rozdělením času a střídáním
ročních období
- zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy mezi
organismy
- porovnává na základě pozorování
základní projevy života na konkrétních
organismech a prakticky třídí organismy
do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
- zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které
mohou prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat
- založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu
- využívá poznatků o lidském těle
k podpoře vlastního zdravého způsobu
života

- popíše různé životní podmínky na Zemi
- podnebné pásy – ekosystémy

- životní podmínky na Zemi
- rovnováha v přírodě
- ekosystémy – podnebné pásy
- význam ovzduší, vodstva a půd

- vysvětlí na základě element. poznatků o
Zemi jako součásti vesmíru souvislost
s rozdělením času a střídání ročních
období
- zdůvodní podstatné vzájemné vztahy
mezi organismy
- nachází shody a rozdíly v přizpůsobení
organismů
- pracuje s klíčem
- pojmenuje zástupce rostlin, hub a
živočichů

- vesmír a Země, sluneční soustava
- roční období

- posoudí a zhodnotí konkrétní činnosti
člověka v přírodě, uplatňuje získané
znalosti
- založí jednoduchý pokus, naplánuje a
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu

EV Den Země
EV A - exkurze do ekologického centra

- potravní řetězce, přírodní rovnováha
- chráněné krajinné oblast v ČR

EV- Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, integrace

- třídění rostlin, hub a živočichů

EV A – přírodovědná soutěž i pro okolní
školy

- rovnováha v přírodě, její ochrana,
ohleduplné chování v přírodě
- ochrana životního prostředí, likvidace
odpadů, živelné pohromy, ekol. katastrofy
- provádí jednoduché pokusy se známými
látkami

EV – (int)
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
EV – (int) – Základní podmínky života

Člověk a jeho zdraví
- využívá poznatků o lidském těle k
- lidské tělo, stavba těla, základní funkce a
vysvětlení funkcí orgánů a podpoře
projevy, životní potřeby člověka
vlastního zdravého způsobu života
- pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou ,
- chápe biologické i psychické změny v
biologické a psychické změny v dospívání,
dospělosti
základy lidské reprodukce
- péče o zdraví, zdravý životní styl,
správná výživa, vhodná skladba stravy,
pitný režim, výběr a způsoby uchovávání
potravin
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A Den zdraví
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

Přírodověda 5. ročník
Učivo

Výstup RVP

Výstup ŠVP

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

- rozlišuje etapy lidského života
- orientuje se ve vývoji dítěte před i po
jeho narození

- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb
s ohledem na oprávněné nároky jiných
osob
- uplatňuje účelné způsoby chování
v situacích ohrožující zdraví a
v modelových situacích simulujících
mimořádné události, vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí
odpovídající závěry pro své chování jako
chodec a cyklista

- účelně si plánuje čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek

- pozná krizové situace (šikana, týrání,
násilí) v chování lidí
- bezpečně se chová v silničním provozu
jako chodec i cyklista

- 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
- osobní bezpečí, krizové situace – vhodná
a nevhodná místa pro hru, bezpečné
chování v rizikovém prostředí, označování
nebezpečných látek, 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
- dopravní výchova, bezpečné chování
v silničním provozu, dopravní značky,
předcházení rizikovým situacím v dopravě
a v dopravních prostředcích ( bezpečnostní
prvky)

- předvede v modelových situacích
osvojené jednoduché způsoby odmítání
návykových látek

- odmítá návykové látky, chrání své zdraví
- rozpozná vhodnou a nevhodnou
elektronickou komunikaci a vhodně na ni
reaguje

- návykové látky, závislosti a zdraví –
návykové látky, hrací automaty a počítače,
závislost, odmítání návykových látek,
nebezpečí komunikace prostřednictvím
elektronických médií

- vývoj jedince, partnerství, rodičovství
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Průřezová témata
OSV- (int) – Sociální rozvoj - mezilidské
vztahy
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Vyjadřování komunikace citů
EtV – Empatie
EtV – Asertivita
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
B – Dopravní výchova
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie
EtV – Asertivita
EtV – Reálné a zobrazené vzory
EtV – Komplexní prosociálnost

OSV – (int) – Osobnostní rozvoj –
psychohygiena
EtV – Asertivita
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy

Přírodověda 5. ročník
Učivo

Výstup RVP

Výstup ŠVP

- 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

- péče o zdraví – zdravý životní styl, denní
režim, správná výživa, výběr a způsoby
uchování potravin, vhodná skladba stravy,
pitný režim, přenosné a nepřenosné
nemoci, 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

OSV – (int) – Osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě

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

- ošetří drobná poranění
- zajistí lékařskou pomoc

- nemoc, úrazy a poranění
- první pomoc
- prevence nemocí

EtV - Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
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Průřezová témata

5.8 Hudební výchova
a) Charakteristika předmětu
Předmět hudební výchova je utvořen ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání
v této oblasti přináší žákům umělecké osvojování světa. V tvořivých činnostech jsou
rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování. Hudební výchova vede žáka k rozvoji jeho
hudebnosti.
Předmět se realizuje 1krát týdně vyučovací hodinou nebo je začleňován do projektů.
Předmět se vyučuje od 1. do 5. ročníku v kmenových třídách.
b) Hodinová dotace v jednotlivých ročnících
Časová dotace: 1., 2., 3., 4., 5. ročník 1 hodina týdně
Celkem 5 hodin
Hodina se realizuje ve třídě s klavírem nebo s využitím harmonia.
c) Výchovně vzdělávací cíle
-

pochopení umění jako specifického způsobu poznání
chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti
spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry
tolerantní přístup k různorodým kulturním hodnotám
uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, tvořivě přistupovat ke světu
k obohacování emocionálního života

d) Výchovně vzdělávací strategie
1. Kompetence k učení
- učíme žáky vyhledávat a třídit informace na základě jejich pochopení, propojení a
systematicky je využívat v procesu učení a tvůrčích činnostech
- učíme žáky operovat s hudebními znaky, uvádět je do souvislostí, používat
elementární hudební nástroje pro vyjádření hudebního i mimohudebního sdělení
- vedeme žáky k sebehodnocení
2. Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování různých
variant, nenecháme žáka odradit případným neúspěchem, snažíme se, aby žák
objevil řešení sám
- dbáme na správnost hry na nástroje a učíme žáky skladby doprovázet pohybem
- oceňujeme kreativitu
3. Kompetence komunikativní
- učíme žáky vyjadřovat se zřetelně, využívat správnou intenzitu, tempo a intonaci
- učíme žáky rozumět různým typům záznamů, obrazovým materiálům, běžně
užívaným gestům a aktivně se zapojovat do práce
- podporujeme hudební a pěvecké vyjadřování žáků jako prostředek pro vzájemnou
komunikaci
4. Kompetence sociální a personální
- učíme žáky spolupracovat ve skupině, přijímat nové role
- učíme žáky chápat potřebu spolupracovat s druhými při řešení určitého úkolu
- učíme žáky posoudit různé činnosti člověka s možností pomoci druhému
- umožňujeme každému žákovi zažít úspěch
- hodnotíme každého žáka na základě jeho vlastního pokroku
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5. Kompetence občanské
- učíme žáky chápat základní ekologické souvislosti s hudebním děním
- učíme žáky posoudit názor druhého při skupinové práci
- vedeme žáky k úctě ke státní hymně
- seznamujeme žáky s českými hudebními skladateli a jejich díly
6. Kompetence pracovní
- předkládáme žákům vhodný hudební materiál, hudební nástroje
- učíme žáky respektovat vymezená pravidla pro používání hudebních nástrojů
7. Kompetence digitální
- vedeme žáky k využívání technologie k reprodukci hudebních děl a získávání
relevantních informací
e) Metody evaluace
-

rozhovor, diskuse, vzájemné hodnocení, prezentace, sebehodnocení

f) Průřezová témata
V předmětu jsou integrována všechna průřezová témata.
OSV – kreativita, morální rozvoj, hodnoty, postoje, praktická etika.
EV – vztah člověka a prostředí – klasická hudba, ohleduplnost.
VES – Evropa a svět nás zajímá, respektování svébytnosti národních a regionálních
kultur a jejich přínos ke kultuře světové.
MUK – kulturní diference, lidské vztahy.
VDO – občan, občanská společnost a stát.
MEV – veřejná vystupování, vliv médií na každodenní život, na postoje a chování.
EtV – důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe, pozitivní hodnocení druhých,
vyjadřování a komunikace citů, empatie, pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce.
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Výstup RVP

Výstup ŠVP

Hudební výchova
Učivo

1. ročník
Průřezová témata

Vokální činnosti
- zpívá v jednohlase

- dbá na správné dýchání a držení těla
- provádí hlasová a dechová cvičení
- zpívá v jednohlase
- zřetelně vyslovuje
- rozlišuje tón, zvuk

- pěvecký a mluvní projev (hlasová
hygiena, dýchání, nasazení tónu)

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

- vytleská rytmus podle vzoru

- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4
taktu)

OSV (int) – Osobnostní rozvoj - kreativita
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe i druhých, úcta k sobě

Instrumentální činnosti
- využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

- používá hudební nástroje OI k rytmickým
cvičením a hudebnímu doprovodu

- hra na nástroje OI (reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček)
- rytmizace, hudební hry (ozvěna)

EV (int) – Vztah člověka a prostředí (hudba –
rámus)
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

Hudebně pohybové činnosti
- reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie

- provádí hudebně pohybovou činnost
(držení těla, chůze, jednoduché taneční
hry)

- pohybový doprovod hudby
- pohybová improvizace

EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV - Empatie
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě

Poslechové činnosti
- rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální

- rozliší a pojmenuje klavír, kytaru, flétnu,
hůlky, triangl, bubínek
- pozná hlas mužský, ženský, dětský

- hudba vokální, instrumentální, lidský
hlas, hudební nástroj
- hudební styly (hudba pochodová, taneční,
ukolébavka...)
Nabídka poslechových skladeb:
Hymna ČR, ukolébavky, vánoční koledy a
písně, A. Vivaldi: Čtvero ročních období,
I. Hurník:
O hluchém bubnu, Jak se kontrabas
zamiloval
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VES (int) – Evropa a svět nás zajímá
(poznávání evropské hudby)
MEV – Vliv médií na každodenní život, na
postoje a chování
VES – Objevujeme Evropu a svět
(respektování svébytnosti národních a
regionálních kultur a jejich přínos ke kultuře
světové)

Výstup RVP

Výstup ŠVP

Hudební výchova
Učivo

2. ročník
Průřezová témata

Vokální činnosti
- zpívá v jednohlase

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

- zazpívá vybrané písně
- rozlišuje rytmus pomalý a rychlý,
melodii stoupavou a klesavou, zeslabování
a zesilování
- vytleská rytmus podle říkadel a písní
- zná pojmy notová osnova, noty, houslový
klíč
- rozlišuje noty, pomlky, takty

- pěvecký a mluvní projev (hlasová
hygiena, dynamicky odlišný zpěv,
rozšiřování hlasového rozsahu)

OSV (int) – Osobnostní rozvoj– kreativita
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

- hudební rytmus (písně ve 2/4 a 3/4 taktu)
- dvojhlas (kánon)
- notová osnova, noty, houslový klíč

Instrumentální činnosti
- využívá jednoduché hudební nástroje k
doprovodné hře

- doprovodí zpěv hrou na jednoduché
hudební nástroje
- užívá nástroje z OI

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

- pohybuje se podle daného rytmu, při
tanci tleská, pochoduje podle hudby
- pohybově vyjádří hudbu, zpěv s tancem

- hra na nástroje OI (reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček)
- rytmizace, hudební hry (otázka –
odpověď)
- hudební improvizace

EV (int) – Vztah člověka a prostředí (hlasitá
hudba, ohleduplnost)
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV - Empatie
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

Hudebně pohybové činnosti
- pohybový doprovod hudby
- pohybová improvizace, pantomima

EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV - Empatie
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

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

- rozlišuje a pozná hudební nástroje podle
zvuku – klavír, trubka, housle, pikola

- kvality tónů, vztahy mezi tóny (souzvuk)
- hudební výrazové prostředky, hudební
prvky (pohyb, melodie, rytmus)

mezipředmětové vztahy - hudba provází
výuku ČJ, M (Jedna, dvě…) i PRV (Prší,
prší…)
VES (int) – Evropa a svět nás zajímá

- rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální

- rozlišuje píseň umělou a lidovou
- seznámí se s vybranými díly klasiků

- hudba vokální, instrumentální, lidský
hlas, hudební nástroj
- hudební styly (hudba pochodová, taneční,
ukolébavka...)
Nabídka poslechových skladeb:
B. Smetana – Prodaná nevěsta, A. Dvořák
– V přírodě, V. Trojan – Žabák, J. J. Ryba
– Česká mše vánoční, W. A. Mozart –
Malá noční Hudba

MEV – Vliv médií na každodenní život, na
postoje a chování
VES – Objevujeme Evropu a svět
(respektování svébytnosti národních a
regionálních kultur a jejich přínos ke kultuře
světové)
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Hudební výchova
Výstupy RVP

Výstupy ŠVP

3. ročník

Učivo

Průřezová témata

Vokální činnosti
- zpívá v jednohlase

- zpívá vybrané písně

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

- vytleská rytmus písně ve 2/4 a 3/4 taktu
- dvojhlas (kánon)

- využívá jednoduché hudební nástroje
k doprovodné hře

- doprovodí zpěv hrou na jednoduché
hudební nástroje

- pěvecký a mluvní projev (hlasová
hygiena, dynamicky odlišný zpěv,
rozšiřování hlasového rozsahu)
- správné dýchání
- taktování (2/4 a ¾ takt)
- notová osnova, nota (celá, půlová a
čtvrťová, pomlky)
- melodie stoupavá, klesavá
- hymna ČR
- intonace 1., 3. a 5. stupeň

OSV (int) – Osobnostní rozvoj - kreativita
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EV (int) – Vztah člověka a prostředí (hlasitá
hudba, ohleduplnost)
VDO – Občan, občanská společnost a stát

Instrumentální činnosti
- hra na nástroje OI (reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladbiček)
- rytmizace, hudební hry (otázka odpověď)
- hudební improvizace

Mezipředmětové vztahy - hudba provází
výuku ČJ, M i PRV.
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

Hudebně pohybové činnosti
- reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo,
dynamiku, směr melodie

- pohybuje se podle daného rytmu, při
tanci tleská, pochoduje podle hudby
- pohybově vyjádří hudbu, zpěv s lidovým
tancem

- pohybový doprovod hudby
- pohybová improvizace

EtV - Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV - Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie

Poslechové činnosti
- rozlišuje jednotlivé kvality tónů,
rozpozná výrazné tempové a dynamické
změny v proudu znějící hudby
- rozpozná v proudu znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší hudbu vokální,
instrumentální a vokálně instrumentální

- rozlišuje tón krátký, dlouhý, tichý,
hlasitý, vysoký, hluboký, skladbu pomalou
a rychlou
- rozlišuje a pozná hudební nástroje
dechové, smyčcové, žesťové a umí uvést
příklad
- pozná hlas mužský, ženský, dětský

- kvalita tónů, vztahy mezi tóny (akord)
- melodie rychlá a pomalá
- hudba vokální, instrumentální, lidský
hlas, hudební nástroje
- hudební styly (hudba pochodová, taneční,
ukolébavka…)
Nabídka poslechových skladeb: L. Mozart
– Dětská symfonie, W.A. Mozart – Kouzelná
flétna, B. Smetana: Z českých luhů a hájů, F.
Chopin: Polonéza A dur, L. van Beethoven:
Symfonie č. 5, Osudová, B. Smetana: Prodaná
nevěsta, A. Dvořák: Slovanské tance.
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VES (int) – Evropa a svět nás zajímá
MEV – Vliv médií na každodenní život, na
postoje a chování
VES – Objevujeme Evropu a svět
(respektování svébytnosti národních a
regionálních kultur a jejich přínos ke kultuře
světové)

Hudební výchova
Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

5. ročník

Učivo

Průřezová témata

Vokální činnosti
- zpívá v jednohlase či dvojhlase
v durových i mollových tóninách a při
zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti

- zpívá vybrané písně
- dbá na správné dýchání

-pěvecký a mluvní projev (hlasová
hygiena, dynamicky odlišný zpěv,
rozšiřování hlasového rozsahu
- hudební rytmus – zpěv písní ve 2/4, 3/4 a
4/4 taktu
- dvojhlas (prodleva, dvojhlasé písně a
kánony)

OSV (int)- Osobnostní rozvoj - kreativita
MUK (int) – Kulturní diference - Lidské
vztahy
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

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

- zná pojmy repetice, houslový klíč
- napíše houslový klíč
- pozná dynamická znaménka p,mf,f a
používá je v písni
- zná stupnici C dur (názvy not)

- intonace a vokální improvizace (durové
tóniny), 8. stupeň
- grafický záznam vokální hudby (čtení a
zápis rytmického schématu písně,
orientace v notovém záznamu)
- délky not (osminová nota), pomlky
- stupnice C dur
- repetice, dynamická znaménka

OSV (int) – Morální rozvoj – hodnoty,
postoje, praktická etika (výběr kvalitní
hudby…)

Instrumentální činnosti
- využívá jednoduché hudební nástroje
k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní

- reprodukuje motivy, jednoduché skladby
pomocí jednoduchých nástrojů z OI

- hra na nástroje OI (reprodukce motivů,
témat, jednoduchých skladeb pomocí
nástrojů OI)

- vytváří jednoduché předehry, mezihry a
dohry a provádí elementární hudební
improvizace

- podle svých individuálních dispozic
vytváří jednoduché předehry, mezihry a
dohry improvizací

- rytmizace, melodizace a stylizace,
hudební improvizace (tvorba hudebního
doprovodu, hudební hry)

EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV - Empatie
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

Hudebně pohybové činnosti
- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové
improvizace

- vyjádří hudbu pohybem, improvizuje
- tančí jednoduché lidové tance a hraje
taneční hry se zpěvem
- orientuje se v prostoru při tanci či
pohybové hře

- taktování, pohybový doprovod znějící
hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)
- pohybové vyjádření hudby (pantomima a
improvizace
- orientace v prostoru (pamětné uchování
tanečních pohybů)
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EtV - Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV - Vyjadřování a komunikace citů
EtV - Empatie

Hudební výchova
Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

5. ročník

Učivo

Průřezová témata

Poslechové činnosti
- rozpozná hudební formu jednoduché
písně či skladby

- rozezná hudební formy

- malá písňová forma (a-b)

- rozpozná v proudu znějící hudby některé
z užitých hudebních výrazových
prostředků

- rozpozná některé hudební výrazové
prostředky
- pozná opakující se téma v poslouchané
skladbě

- kvality tónů
- vztahy mezi tóny
- hudební výrazové prostředky a hudební
prvky
- hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas
- hudební styly a žánry (hudba pochodová,
taneční, ukolébavka…)
- interpretace hudby (slovní vyjádření)
Nabídka poslechových skladeb:
A.Dvořák: Symfonie č.9 Z Nového světa,
2. věta - Largo, B.Smetana: Má vlast,
Vltava, P.I.Čajkovskij Koncert pro klavír a
orchestr b moll, W.Mozart – Variace pro
klavír C dur K 265, L.Janáček: Pilky
z Lašských tanců, D.Šostakovič –
Symfonie č. 10, Scherzo, L.Janáček –
Symfonietta, 1. věta, V.Novák: Slovácká
suita - U muziky, A.Dvořák:Moravské
dvojzpěvy, árie
Ježibaby z opery Rusalka, Queen: Bicycle
Race

- zpívá v jednohlase či dvojhlase
v durových i mollových tóninách a při
zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti

Vokální činnosti
- zpívá vybrané písně v durových i
-pěvecký a mluvní projev (hlasová
mollových tóninách
hygiena, dynamicky odlišný zpěv,
- dbá na správné dýchání a hlasovou
rozšiřování hlasového rozsahu)
hygienu
- hudební rytmus – zpěv písní ve 2/4, 3/4 a
4/4 taktu
- dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé
písně, kánony a lidový dvojhlas)
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VES (int) – Evropa a svět nás zajímá
VES – Objevujeme Evropu a svět
(respektování svébytnosti národních a
regionálních kultur a jejich přínos ke kultuře
světové)

OSV(int) – Osobnostní rozvoj - kreativita
MUK (int) – Kulturní diference - Lidské
vztahy
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

Hudební výchova

5. ročník

Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

Učivo

Průřezová témata

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

- intonuje podle svých individuálních
schopností
- zná pojmy repetice, zesílení, zeslabení
(dynamika)

- intonace a vokální improvizace (durové a
mollové tóniny), diatonické postupy, volný
nástup spodního 5. stupně
- grafický záznam vokální hudby (čtení a
zápis rytmického schématu písně,
orientace v notovém záznamu)

OSV (int) – Morální rozvoj – hodnoty,
postoje, praktická etika (výběr kvalitní
hudby…)

- využívá jednoduché hudební nástroje
k doprovodné hře i k reprodukci
jednoduchých motivů skladeb a písní

Instrumentální činnosti
- reprodukuje motivy, jednoduché skladby - hra na nástroje OI (reprodukce motivů,
pomocí jednoduchých nástrojů z OI
témat, jednoduchých skladeb pomocí
- doprovodí písně na rytmické a melodické nástrojů OI)
hudební nástroje
- hudební improvizace

- vytváří jednoduché předehry, mezihry a
dohry a provádí elementární hudební
improvizace

- podle svých individuálních dispozic
vytváří jednoduché předehry, mezihry a
dohry improvizací

- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků, na základě individuálních
schopností a dovedností vytváří pohybové
improvizace

Hudebně pohybové činnosti
- vyjádří hudbu pohybem, improvizuje
- taktování, pohybový doprovod znějící
- tančí jednoduché lidové tance
hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet)
- orientuje se v prostoru při tanci či
- pohybové vyjádření hudby (pantomima a
pohybové hře
improvizace)
- orientace v prostoru (pamětné uchování
tanečních pohybů)

- rozpozná hudební formu jednoduché
písně či skladby

- rozezná hudební formy

Hudba provází výuku ČJ, M ¨
EtV - Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV - Vyjadřování a komunikace citů
EtV - Empatie

- rytmizace, melodizace, hudební
improvizace (tvorba hudebního
doprovodu, hudební hry)
- grafický záznam melodie (rytmické
schéma jednoduché skladby)

Poslechové činnosti
- malá písňová forma (a-b), rondo, variace
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EtV - Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV - Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie

Hudební výchova

5. ročník

Výstupy z RVP

Výstupy ŠVP

Učivo

Průřezová témata

- rozpozná v proudu znějící hudby některé
z užitých hudebních výrazových
prostředků

- rozpozná některé hudební výrazové
prostředky
- pozná vybrané dechové a smyčcové
nástroje
- pozná opakující se téma v poslouchané
skladbě
- pozná trampské písně

- hudební výrazové prostředky a hudební
prvky (kontrast, gradace, dynamické
změny…)
- hudba vokální, instrumentální, vokálně
instrumentální, lidský hlas
- hudební styly a žánry (hudba pochodová,
taneční, trampské písně, opera, opereta…)
- interpretace hudby (slovní vyjádření)
Nabídka poslechových skladeb:
J.Lennon, P.Mc Cartney: And I love her,
Spiritual kvintet: Bim bam,
W.A.Mozart: Don Giovanni, Menuet,
M.P.Musorgskij: Obrázky z výstavy Promenáda, Tanec kuřátek ve skořápkách,
B.Smetana: Prodaná nevěsta - Proč
bychom se netěšili,
A.Dvořák – Furiant z České suity D dur
op.39, G.F.Handel – Vodní hudba, Air,
J.Ježek: Bugatti step.

VES (int) – Evropa a svět nás zajímá
MEV – Vliv médií na každodenní život, na
postoje a chování
VES – objevujeme Evropu a svět
(respektování svébytnosti národních a
regionálních kultur a jejich přínos ke kultuře
světové)
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5.9 Výtvarná výchova
a) Charakteristika předmětu
Výtvarná výchova jako předmět je vytvořen ze vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Výuka výtvarné výchovy vychází především z citového vztahu žáků k zobrazované
skutečnosti. Výtvarné činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují a
uspokojují potřeby žáků vyjadřovat se k různým tématům, situacím, prožitkům. Učitel
využívá možnosti mezipředmětových vztahů a využívá výtvarných činností žáků v různých
projektech.
Vyučovací předmět VV je úzce spjat s ostatními předměty všech vzdělávacích oblastí.
Formou realizace je vyučovací hodina popřípadě výuka v blocích. Předmět se vyučuje od
1. do 5. ročníku v kmenových třídách.
b) Hodinová dotace v jednotlivých ročnících
1. třída – 1 hodina
2. třída – 1 hodina
3. třída – 1 hodina
4. třída – 2 hodiny
5. třída – 2 hodiny
Celkem 7 hodin
c) Výchovně vzdělávací cíle
-

probouzet a rozvíjet schopnosti výtvarného vyjadřování žáků
rozvíjet tvořivé schopnosti žáků, pěstovat jejich estetické cítění a vkus
vytvářet základní pracovní návyky pro výtvarnou činnost žáků
vytvářet kladný citový vztah k výtvarnému umění
učit žáky pozorovat a vnímat krásu přírody, hovořit o svých pocitech a dojmech,
pokusit se je výtvarně vyjadřovat
pozorovat a porovnávat jednoduché předměty (barevnost, pojmenovávat vlastnosti,
tvary, hledat a odlišovat struktury)
učit žáky respektovat vzájemné odlišnosti ve výtvarném vyjadřování
seznamovat žáky s ilustracemi v dětských knihách, poznávat nejznámější malíře –
ilustrátory, mezipředmětové vztahy se čtením a literární výchovou.

d) Výchovné strategie a postupy
1. Kompetence k učení
- žáky vedeme k sebehodnocení
- umožňujeme realizovat vlastní nápady
- podněcujeme tvořivost
- vytváříme radostný prožitek z práce
- učíme trpělivosti, povzbuzujeme, chválíme
2. Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky nebát se problému
- podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží
- vedeme žáky k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů
3. Kompetence komunikativní
- učíme žáky obhajovat svůj vlastní názor a poslouchat názor jiných
- vedeme žáky ke vhodné komunikaci se svými spolužáky, učiteli a ostatními
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4. Kompetence sociální a personální
- začleňujeme skupinovou práci žáků
- pozitivním hodnocením u žáků posilujeme postoj sebeúcty a sebedůvěry
5. Kompetence občanské
- budujeme pozitivní vztah k přírodě
- pozornost soustřeďujeme ke zdravému životnímu stylu
6. Kompetence pracovní
- pozitivním hodnocením vytváříme u žáků pozitivní přístup k práci
- vedeme žáky k vlastnímu hodnocení výsledků své práce
- poskytujeme prostor pro uplatnění získaných znalostí, logického myšlení a rozvoj
fantazie
- vystavováním výrobků posilujeme estetické cítění, radost z vykonané práce a pocit
uspokojení
7. Kompetence digitální
- motivujeme žáky k užívání různorodých vizuálně obrazných prostředků včetně
digitálních technologií při vlastní tvorbě
- vedeme žáky k vyhledávání a sdílení inspiračních zdrojů, uměleckých děl i běžné
produkce s respektem k autorství a autorským právům
- vede žáky k etickému jednání při sdílení informací a komunikaci v digitálním
prostředí
žák:
- se seznamuje s neobvyklými postupy a různými variantami řešení
- se seznamuje s prostorem ke sdílení a prezentaci tvůrčí práce a s novými
technologiemi
e) Metody evaluace
-

rozhovor, diskuse, pozorování, vzájemné hodnocení, prezentace, samostatná práce,
sebehodnocení

f) Průřezová témata
V tomto vyučovacím předmětu se realizují formou integrace tato průřezová témata: VDO,
VES, EV, MEV, MUK.
VDO – občanská společnost a škola – samostatnost, sebekritika
VES – respektování svébytnosti národních a regionálních kultur a jejich přínos ke
kultuře světové.
EV – základní podmínky života, lidské aktivity, vztah člověka k prostředí
MEV – práce v realizačním týmu – tvorba školního časopisu, kritické vnímání záměru a
hodnotového významu obrazu.
MUK – kulturní diference
OSV v tomto předmětu realizujeme formou integrace (morální rozvoj, hodnoty, postoje,
praktická etika, kreativita, řešení problému, rozhodování, psychohygiena,
seberegulace…) a formou bloku v 5.třídě Já a my.
EtV – komunikace a mezilidské vztahy, pozitivní hodnocení sebe a druhých,
vyjadřování a komunikace citů, empatie, pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce.
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Výstup RVP

Výstup ŠVP

Výtvarná výchova 1. – 3. ročník
Učivo

Průřezová témata

Rozvíjení smyslové citlivosti
- pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy,
objekty), porovnává je a třídí na základě
zkušeností, vjemů, zážitků a představ

- pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření (barvy, objekty, tvary, linie),
pomocí různých výtvarných technik
- pojmenovává základní i doplňkové barvy
- míchá základní barvy a tvoří barvy
doplňkové a různé odstíny barev, poznává
vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti
- seznamuje se s různými vlastnostmi
materiálů
- pracuje s výtvarným nástrojem
- dodržuje bezpečnost při práci

- teorie barvy – míchání barev
- technika malby temperami, vodovými
barvami
- kresba měkkým materiálem, dřívkem,
rudkou, uhlem, suchým pastelem a tuší
- modelování z plastelíny, z keramické
hlíny

VDO(int)- Občanská společnost a škola
samostatnost, sebekritika)
OSV(int) – Osobnostní rozvoj Psychohygiena
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
Aplikace malování – barvy, odstíny

- 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

- volí formát, nástroje a techniky dle
zadání úkolu
-používá výtvarné techniky na základě
vlastní životní zkušenosti (citového
prožitku, vnímání okolního světa pomocí
sluchových, zrakových a hmatových
vjemů)
- volí vhodné pomůcky vzhledem k
použitému materiálu
- kombinuje techniky

- výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich
kombinace v ploše, uspořádání objektů,
vnímání velikosti, barvy
- tvarování papíru
- koláž, frotáž
- zpracování přírodních materiálů
(nalepování, dotváření, otiskování)

P – Ekosystémy
OSV(int)- Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
EtV- Vyjádření a komunikace citů
EtV – Empatie
Aplikace malování – tvary (barvy, velikost,
síla ohraničení, otáčení), čáry (tloušťka,
barva, …)

- vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně
obrazné vyjádření volí vhodné prostředky

- uplatňuje různé výtvarné techniky a
postupy
- experimentuje s různými výrazovými
prostředky

- techniky plastického vyjádření, vztahy
zrakového vnímání k vnímání ostatními
smysly, další výtvarné techniky založené
na fantazii a smyslového vnímání
- typy vizuálně obrazných vyjádření:
hračky, objekty, ilustrace textů

OSV(int) – Sociální rozvoj – kooperace,
kompetice
MUK – Kulturní diference
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV - Empatie

Uplatňování subjektivity
- interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření, odlišné
interpretace porovnává se svojí dosavadní
zkušeností

- pozná známé ilustrace např, J. Lady,
O. Sekory, H. Zmatlíkové…..
- aktivně pracuje s ilustrací
- porovnává ilustrace a popisuje obrázky
- seznamuje s různými druhy výtvarného
umění

- ilustrátoři dětské knihy
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- mezipředmětové vztahy – ČJ-ČT
OSV(int) – Osobnostní rozvoj – kreativita
VES – objevujeme Evropu a svět
(respektování svébytnosti národních a
regionálních kultur a jejich přínos ke kultuře
světové)
EtV – Vyjadřování a komunikace citů

Výtvarná výchova

1. – 3. ročník
EtV – Empatie
Vyhledávání na internetu – ilustrátoři a jejich
tvorba.

Ověřování komunikačních účinků
- nalézá a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral či upravil

- děti zvládnou použití výtvarných technik
na základě vlastní životní zkušenosti
(citového prožitku a vnímání okolního
světa pomocí sluchových, hmatových,
zrakových vjemů), které jsou prvotním
krokem k vyjádření a realizaci jejich
výtvarných představ
- vyjadřuje svůj názor a diskutuje nad
výtvarným dílem svým či jiným
-žák spolupracuje s ostatními spolužáky
při tvorbě

- utvářet osobní postoj v komunikaci ve
skupině
- vysvětlování výsledků tvorby, záměr
tvorby
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- náročnost práce bude postupně
od prvního ročníku úměrně
zvyšována dle věku žáků.
MEV – Práce v realizačním týmu – tvorba
školního časopisu, kritické vnímání záměru a
hodnotového významu obrazu
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

Výstupy RVP

Výstupy ŠVP

Výtvarná výchova 4. – 5. ročník
Učivo

Průřezová témata

Smyslové vnímání
- při vlastních tvůrčích činnostech
pojmenovává prvky vizuálně obrazného
vyjádření; porovnává je na základě vztahů
(světlostní poměry, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné)

- prohloubí si a zdokonalí techniky malby
- z 1. období zvládne míchání barev a
kombinaci různých technik
- pojmenovává a porovnává světlostní
poměry, barevné kontrasty a proporční
vztahy
- barevně vyjádří své pocity a nálady
- zvládá správnou manipulaci s výtvarným
nástrojem, volí vhodný nástroj dle
výtvarné techniky a činnosti
- poznává různé druhy linie, kombinuje je,
využívá kombinace technik
- využívá vlastností známých materiálů,
experimentuje s novými materiály

- malba – hra s barvou, emocionální barva,
míchání barev, světlo, stín, kontrast barev,
proporce
- malba zátiší

P – Ekosystémy
EV(int) - Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
- Vztah člověka k prostředí
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV - Empatie
Aplikace malování – vytvářeni složitějších
obrázků, kombinace tvarů, čar a barev)

-při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření
se vědomě zaměřuje na projevení vlastních
zkušeností

- prohloubí a zdokonalí si techniky kresby
z 1. období
- vystihne kresbou tvar, strukturu materiálu
- zvládne obtížnější práce s linií
- pracuje s výtvarným nástrojem,
kombinuje techniky a využívá výtvarný
nástroj podle své potřeby
- pojmenovává a využívá jednotlivé tvary
v rámci výtvarné kompozice
- zaměřuje se vědomě na projevení
vlastních zkušeností

- kresba, výrazové vlastnosti, tvar,
struktura materiálu
- linie, kompozice v ploše, kresba různým
materiálem (pero, tuš, dřívko a tuš, rudka,
uhel, např. kresba dle skutečnosti)

OSV(int) – Osobnostní rozvoj
- kreativita
5.třída B – Já a my(VV+ČJ)
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

- 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.

Smyslové vnímání
- rozeznává grafické techniky, zobrazuje
- grafické techniky – tisk z koláže, ze
svoji fantazii a životní zkušenosti
šablon, otisk, vosková technika
- barevně vyjadřuje své pocity a nálady
- využití fantazie a smyslového
- pracuje s výtvarným nástrojem, dodržuje
vnímání
bezpečnost při práci
- modelování prostorových objektů
- volí vhodné pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu
- jednoduchými postupy vytváří předměty
z různých materiálů
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EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV – Empatie

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

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

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

-prohloubí si znalosti z 1. období,
prohlubuje cit pro prostorové ztvárnění
zkušeností získané
pohybem, hmatem a zrakem
- kombinuje materiály - nalepování,
dotváření
- vytváří modely v prostoru, chápe
proporční vztahy
- uspořádá na plochu objekty dle
výraznosti
- řeší propojení jednotlivých materiálů,
stabilitu díla
- pozná ilustrace známých českých
ilustrátorů – např. J. Lady, O. Sekory, H.
Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, Z.
Mullera, A. Borna, R. Pilaře
- porovnává díla výtvarníků minulých i
současných a inspiruje se jejich díly
- aktivně pracuje s ilustrací, poznává
obrázky dětských ilustrátorů
- rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus v
umění, pozoruje výtvarné objekty

4. – 5. ročník

- uplatňování prvků perspektivy
- koláž

EtV – Vyjadřování a komunikace citů
EtV - Empatie

- ilustrátoři české knihy
- parafráze uměleckého díla

OSV(int) – Morální rozvoj –
- hodnoty, postoje
praktická etika
MUK – Kulturní diference
- mezipředmětové vztahy – ČT
VES – objevujeme Evropu a svět (
respektování svébytnosti národních a
regionálních kultur a jejich přínos ke kultuře
světové)
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
Vyhledávání na internetu – ilustrátoři a jejich
tvorba, výtvarná díla, stavební slohy.

Ověřování komunikačních účinků
- komunikuje na základě vlastní zkušenosti - utvářet osobní postoj v komunikaci ve
a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
skupině
obrazných vyjádření, která samostatně
- vysvětlování výsledků tvorby, záměr
vytvořil
tvorby
- vyjadřuje svůj názor a diskutuje nad
výtvarným dílem svým či jiným
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MEV – práce v realizačním týmu – tvorba
školního časopisu, kritické vnímání záměru a
hodnotového významu obrazu
- náročnost práce bude postupně od 4. ročníku
zvyšována dle věku žáků
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy

5.10 Tělesná výchova
a) Charakteristika předmětu
V tomto předmětu se realizují požadavky vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu, aby se sport stal
součástí jejich zdravého životního stylu. Učitel rozvíjí u žáků zájem o různé sporty,
seznamuje je s pravidly her a vede je k dodržování pravidel bezpečného chování. Vedeme
žáka k poznávání svých možností a schopností při sportu. Rozvíjíme smysl pro týmovou hru a
spolupráci.
Volíme program s ohledem na roční období a materiálně technické vybavení školy.
Účelně zaměstnáváme co nejvíce žáků.
Do hodin zařazujeme:
- vyrovnávací cviky. Jsou to průpravná cvičení, zaměřená na uvolnění a protažení
svalů. Koordinační cvičení přispívá k návyku správného držení těla. Cvičení jsou
prováděna v různých obměnách. Patří sem cvičení prostná, s náčiním i bez nářadí
na místě i za pohybu.
- kondiční cvičení. Je zaměřeno na rychlost, pohyblivost, lezení, šplhání,
překonávání překážek, gymnastické cvičení s náčiním i bez.
- rytmická cvičení a tanec. Zaměřujeme se na estetický pohybový projev
v přiměřeném rytmu a tempu. (rytmizace jednoduchých a dětem známých pohybů
podle hudebního doprovodu podle říkanek a písní).
b) Hodinová dotace
Hlavní organizační formou vyučovacího procesu TV jsou spojené dvě hodiny týdně
v každé třídě, z důvodu přecházení na hřiště nebo do tělocvičny (místního kulturního sálu).
Součástí Tv je výuka plavání. Základní výuka plavání se realizuje v celkovém rozsahu
nejméně 40 vyučovacích hodin. Očekávané výstupy jsou uvedeny v 1. období.
1. třída – 2 hodiny
2. třída – 2 hodiny
3. třída – 2 hodiny
4. třída – 2 hodiny
5. třída – 2 hodiny
Celkem 10 hodin
Chceme prospět zdraví žáků, a proto nabízíme v zimním období pro všechny ročníky kurz
lyžování. Realizujeme mimoškolní tělovýchovné aktivity – účast na sportovních soutěžích se
spřátelenými školami, soutěž ve šplhu Křepická veverka, cyklistické vyjížďky s rodiči.
c) Výchovně vzdělávací cíle
-

rozvoj pohybových schopností a dovedností žáků
rozvoj smyslu pro účelný a krásný pohyb
získat návyky správného držení těla, nacvičovat základní cviky k získání těchto
návyků
vést žáky k vědomému zvládnutí pohybu, zařazovat cviky na koordinaci pohybů
zvyšovat pohybový rozsah a obratnost žáků
upevňovat charakterové vlastnosti žáků, rozvíjet sociální vztahy
získávat pocit nutnosti pravidelného cvičení jako součásti správného životního stylu
vštípit dětem radostný pocit z pohybu
pochopit důležitost organizace a spolupráce formou her (dodržování pravidel, umět se
podřídit, spolupracovat..)
neustále seznamovat žáky s důležitostí dodržování bezpečnostních zásad
umět slyšet vnímat a reagovat na pokyny učitele
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-

naučit žáky připravit se na sportovní výkony (zvolit vhodnou obuv, vhodné oblečení,
odložit cennosti, sepnout si vlasy..)
posilovat tělesnou kondici a duševní pohodu dětí správně volenými aktivitami,
vhodnými a přiměřenými věku
z hlediska správné organizace a bezpečnosti zvládnout s dětmi základy pořadových
cvičení (nástupy, povely..)
využívat různá kondiční cvičení k rozvoji a zvýšení pohybových schopností žáků
vnímat důležitost průpravných cvičení jako prostředku pro zdravý způsob života
(správné rozcvičení –protahovací, uvolňovací cvičení..)
učit žáky cítit, vnímat hudbu a umět ji vyjadřovat pohybem, rozvíjet rytmické cítění,
začleňovat taneční prvky (lidové písničky)
rozvíjet dovednosti žáka zvládnutím základů atletické abecedy (běhy, skoky, hody..)
zvládat průpravná cvičení pro míčové hry, technika házení, chytání, přihrávání..)
dle možností zařadit zimní sportování (sáňkování, lyžování..)
vštípit základy plaveckých dovedností
do vyučování začleňovat další pohybové aktivity – vycházky, pohybové chvilky

d) Výchovné strategie a postupy
1. Kompetence k učení
- vedeme žáky k osvojení základního tělocvičného názvosloví
- nabízíme žákům dostatek rozmanitých TV aktivit
- vedeme žáky ke kontrole výsledků a k sebehodnocení
2. Kompetence k řešení problémů
- učíme žáky nebát se problému
- hledáme různé způsoby problémů
- dáváme žákům dostatečný prostor k rozvoji pohybových aktivit
3. Kompetence komunikativní
- podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami
- navazujeme komunikaci s okolními školami při organizování různých soutěží
4. Kompetence sociální a personální
- žáky vedeme k respektování společně vyvozených pravidel
- hodnotíme každého žáka na základě jeho vlastního pokroku
- vedeme žáky k poskytnutí pomoci druhým
- sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech
- učíme trpělivosti, povzbuzujeme, chválíme
5. Kompetence občanská
- vedeme žáky k samostatnosti a vůli po zlepšení své zdatnosti
- učíme žáky být ohleduplnými a taktními
- budujeme pozitivní vztah k přírodě
- pozornost soustřeďujeme ke zdravému životnímu stylu
6. Kompetence pracovní
- žáci jsou vedeni k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech v běžném životě
- učíme žáky používat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní
- pozitivním hodnocením vytváříme u žáků pozitivní přístup ke cvičení
e) Metody evaluace
-

rozhovor, diskuse, pozorování, vzájemné hodnocení, sebehodnocení
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f) Průřezová témata
V tomto vyučovacím předmětu se formou integrace realizují tato průřezová témata: OSV,
VES, EV, MEV.
OSV – sebepoznání, sebepojetí, seberegulace, sebeorganizace, psychohygiena,
kooperace, kompetice, mezilidské vztahy…)
VES – význam sportu pro vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi různých národů
a národností, hlubší pochopení souvislostí evropských kořenů olympijských idejí.
EV – vztah člověka a prostředí
EtV – komunikace a mezilidské vztahy, pozitivní hodnocení sebe a druhých, tvořivost a
iniciativa, řešení problémů a úloh, asertivita, pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce,
komplexní prosociálnost.
Průřezová témata jsou rovněž realizována v kurzech lyžování a plavání.
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Tělesná výchova

4. – 5. třída

Výstupy RVP

Výstupy ŠVP

Učivo

- spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti.

- spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
- dbá na správné držení těla při různých
činnostech i provádění cviků
- dbá na správné dýchání

- cvičení během dne, rytmické a kondiční
formy, kompenzační a relaxační cviky
- cvičení pro děti – jednoduché tanečky,
základy estetického pohybu
- vztah ke sportu, zásady sportovního
jednání a chování

- uplatňuje hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech ve
známých prostorech školy
- adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu
s individuálními předpoklady základní
plavecké dovednosti
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady vybranou plaveckou techniku,
prvky sebezáchrany a bezpečnosti

- dodržuje pravidla bezpečnosti při
sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě
- reaguje na smluvené povely, signály pro
organizaci činností
- používá vhodné sportovní oblečení a
sportovní obuv
- dodržuje bezpečnost v šatně a cvičebních
prostorách
- adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje
hygienu plavání, zvládá v souladu
s individuálními předpoklady základní
plavecké dovednosti
- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady vybranou plaveckou techniku,
prvky sebezáchrany a bezpečnosti

- bezpečnost a hygiena při sportování
- ochrana obyvatelstva za mimořádných
událostí
- hygiena plavání
- plavecká technika
- prvky sebezáchrany a bezpečnosti

Průřezová témata

Činnosti ovlivňující zdraví

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

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
- zvládá základní přípravu organismu před - atletika: běh, skok, hod
pohybovou aktivitou
- gymnastika: cvičení s osvojováním
- používá protahovací a napínací cviky,
gymnastického názvosloví, úpolové hry,
cviky pro zahřátí a uvolnění
kompenzační a relaxační cvičení,
- projevuje přiměřenou radost z pohybové
akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí
činnosti, samostatnost, odvahu a vůli pro
podle schopností žáka, rytmické a kondiční
zlepšení pohybové dovednosti, respektuje
formy cvičení
zdravotní handicap, zná význam
- účastní se plaveckého a lyžařského
sportování pro zdraví
výcviku
turistika a pobyt v přírodě
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OSV(int) - Osobnostní rozvoj –
- sebepoznání a sebepojetí,
- seberegulace a sebeorganizace,
- psychohygiena
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
VES – objevujeme Evropu a svět (význam
sportu pro vzájemné porozumění a přátelství
mezi lidmi různých národů a národností,
hlubší pochopení souvislostí evropských
kořenů olympijských idejí)
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
EtV - Komplexní prosociálnost

P – lyžařský výcvik (1. – 5.tř.)
P – plavecký výcvik (2. – 3.tř.)
OSV(int) – Sociální rozvoj – kooperace a
kompetice
EV – vztah člověka k prostředí
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě

Tělesná výchova

4. – 5. třída

Výstupy RVP

Výstupy ŠVP

Učivo

Průřezová témata

- spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

- spolupracuje při jednoduchých týmových
a pohybových činnostech a soutěžích
- jedná v duchu fair play
- soutěží v družstvu
- respektuje pravidla her
- je si vědom porušení pravidel a následků
pro sebe i družstvo

- míčové hry: házení a chytání míčů (různá
velikost) a manipulace s míčem, průpravné
hry s míčem spojené s názvoslovím, utkání
podle zjednodušených pravidel
- pohybové hry: hry se slovně zadanými
pokyny, hry s náčiním, psychomotorické
hry, taneční prvky, společná improvizace
- pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností, her a soutěží
- zásady jednání a chování
- zvládne přihrávku jednoruč, obouruč

OSV(int) – Sociální rozvojmezilidské vztahy
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV - Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

- užívá základní tělocvičné pojmy, názvy
pohybových činností, tělocvičného
- pozná olympijské symboly a ideály
- rozumí daným povelům a správně na ně
reaguje
- reaguje na smluvené povely, gesta,
signály pro organizaci činnosti

- tělocvičné pojmy – komunikace v TV
- základy gymnastiky
- základy atletiky
- základy sportovních her
- olympijské symboly

- náročnost pohybových činností bude
postupně přiměřeně zvyšována podle věku a
schopností žáků
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
EtV - Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
EtV – Komplexní prosociálnost

- spojuje pravidelnou každodenní
pohybovou činnost se zdravím a využívá
nabízené příležitosti
- dbá na správné držení těla při různých
činnostech i provádění cviků
- dbá na správné dýchání
- uplatňuje zásady pohybové hygieny
- zvládá základní přípravu organismu před
pohybovou aktivitou
- používá protahovací a napínací cviky,
cviky pro zahřátí a uvolnění

- cvičení během dne, rytmické a kondiční
formy
- cvičení pro děti, jednoduché tanečky,
základy estetického pohybu

OSV(int)- Osobnostní rozvoj
- sebepoznání, sebepojetí,
- seberegulace a
sebeorganizace,
- psychohygiena
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
P – Lyžařský výcvik
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

Činnosti podporující pohybové učení
- reaguje na základní pokyny a povely
k osvojované činnosti a její organizaci

Činnosti ovlivňující zdraví
- podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti; projevuje samostatnost
a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti

- zařazuje do pohybového režimu
korektivní cvičení, především v souvislosti
s jednostrannou zátěží nebo vlastním
svalovým oslabením.

- příprava ke sportovnímu výkonu
- správné držení těla
- rozvoj vytrvalosti, síly, pohyblivosti,
koordinace pohybu
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Tělesná výchova

4. – 5. třída

Výstupy RVP

Výstupy ŠVP

Učivo

Průřezová témata

-uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí;
adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka.

- dodržuje pravidla bezpečnosti při
sportování v tělocvičně, na hřišti,
v přírodě, ve vodě
- poskytne adekvátní první pomoc
- reaguje na smluvené povely, gesta,
signály pro organizaci činnosti
- používá vhodné sportovní oblečení a
sportovní obuv
- jedná v duchu fair-play
uplatňuje zásady pohybové hygieny

- bezpečnost při sportování
- první pomoc
- hygiena při TV
- ochrana obyvatelstva při mimořádných
událostech

- mezipředmětové vztahy – PŘ
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV - Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
EtV – Komplexní prosociálnost

- uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí;
adekvátně reaguje v situaci úrazu
spolužáka.

- dodržuje pravidla bezpečnosti při
sportování v tělocvičně, na hřišti,
v přírodě, ve vodě
- poskytne adekvátní první pomoc
- reaguje na smluvené povely, gesta,
signály pro organizaci činnosti
- používá vhodné sportovní oblečení a
sportovní obuv
- jedná v duchu fair-play
- uplatňuje zásady pohybové hygieny

- bezpečnost při sportování
- první pomoc
- hygiena při TV
- ochrana obyvatelstva při mimořádných
událostech

- mezipředmětové vztahy – PŘ
EtV – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV - Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
EtV – Komplexní prosociálnost

- zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové
dovednosti vytváří varianty osvojených
pohybových her

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových činností
- zvládá pohybové hry a jejich varianty
- pravidla zjednodušených osvojovaných
používá a vysvětlí pojmy z pravidel sportů pohybových činností a jejich varianty her a
a soutěží
soutěží( zásady jednání a chování)
- rozezná porušení pravidel a následků pro
sebe i družstvo
- pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje

EV(int) – Vztah člověka k prostředí
EtV - Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

Činnosti podporující pohybové učení
- jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny
k vlastnímu provedení pohybové činnosti.

- reaguje na základní tělocvičné pojmy –
názvy pohybových činností, tělocvičného
nářadí a náčiní
- dodržuje pravidla sportů a soutěží
- reaguje na povely pořadových cvičení
- zhodnotí kvalitu pohybu spolužáka

- tělocvičné pojmy – komunikace v TV
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EtV – Komunikace a vzájemné vztahy
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

Tělesná výchova

4. – 5. třída

Výstupy RVP

Výstupy ŠVP

Učivo

Průřezová témata

- 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 druhé pohlaví

- spolupracuje při jednoduchých týmových
a pohybových činnostech a soutěžích
soutěží v družstvu
- dohodne se na spolupráci a jednoduché
taktice družstva a dodržovat ji
- je si vědom porušení pravidel a následků
pro sebe i družstvo
- adekvátně reaguje na přestupky proti
pravidlům
- respektuje při pohybových činnostech
opačné pohlaví

- základy sportovních her- míčové hry a
pohybové hry, pohybová tvořivost
olympijské ideály a symboly
- fair-play
- zvládá přihrávky jednoruč a obouruč,
dribling
- učí se ovládat hru s basketbalovým
míčem, nacvičuje střelbu na koš
- využití netradičního náčiní při cvičení
pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností (her a soutěží, zásady
jednání a chování)
- hraje vybíjenou, přehazovanou
- zná cviky na zdokonalení obratnosti a
pohotovosti

OSV(int) – Sociální rozvoj – mezilidské
vztahy
OSV (int) – Morální rozvoj – hodnoty,
postoje, praktická etika
Etv – Komunikace a mezilidské vztahy
EtV – Asertivita
EtV - Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
EtV – Komplexní prosociálnost

- orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních
akcích ve škole i v místě bydliště;
samostatně získá potřebné informace
- užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí
podle jednoduchého nákresu, popisu
cvičení.

- orientuje se v informačních zdrojích o
sportu
- samostatně získá potřebné informace

- vztah ke sportu – zásady jednání a
chování

OSV(int) – Sociální rozvoj – mezilidské
vztahy

- užívá základní tělocvičné názvosloví
- cvičí podle nákresu, popisu cvičení

základy gymnastiky – cvičení na nářadí a
s náčiním odpovídající velikosti a
hmotnosti (těžké míče), průpravná cvičení
a úpony, cvičení na žíněnce napojované
kotouly, stoj na hlavě, šplh na tyči, laně
správná technika odrazu z můstku při
cvičení na koze, bedně
chůze po lavečce, kladině

VES – Objevujeme Evropu a svět (význam
sportu pro vzájemné porozumění a přátelství
mezi lidmi různých národů a národností,
hlubší pochopení souvislostí evropských
kořenů olympijských idejí)

- zorganizuje nenáročné pohybové činnosti
a soutěže na úrovni třídy

- zorganizuje dle svých možností soutěže
na úrovni třídy

různé soutěže, hry
organizace a komunikace při TV

- změří základní pohybové výkony a
porovná je s předchozími výsledky

- změří základní výkony a porovná je
s předchozími výsledky
- objektivně zhodnotí svůj výkon

základy atletiky – rychlý běh, skok do
dálky, skok z místa, hod míčkem,
štafetový běh, překážkový běh, rozvoj
různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a
pohyblivosti, koordinace pohybu
měření a hodnocení výkonu

EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
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5.11 Pracovní činnosti
a) Charakteristika předmětu
Tento předmět je vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Žáci se v něm učí
pracovat s různými materiály, osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se
plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu.
Tento předmět se učí od 1. ročníku v kmenových třídách, popřípadě na školním pozemku.
b) Hodinová dotace v jednotlivých ročnících
1.třída – 1 hodina
2.třída – 1 hodina
3.třída – 1 hodina
4.třída – 1 hodina
5.třída – 1 hodina
Celkem 5 hodin
Předmět je rozdělen do čtyř tematických okruhů
1. Práce s drobným materiálem
2. Konstrukční činnosti
3. Pěstitelské práce
4. Příprava pokrmů
c) Výchovné cíle
-

postupně rozvíjet pozitivní vztah žáků k práci
rozvíjet jemnou motoriku žáků a jejich manuální zručnost
vytvářet při praktických činnostech s různými materiály základní praktické dovednosti
a návyky
prostřednictvím praktické činnosti žáků napomáhat rozvoji jejich rozumové činnosti,
rozšíření jejich obzoru
získávat aktivní vztah k ochraně životního prostředí a utvářet počáteční vědomí o
individuálních možnostech každého člověka při řešení ekologických problémů
dát prostor žákovským nápadům pro praktické práce a tvůrčí činnosti

d) Výchovné strategie a postupy
1. Kompetence k učení
- vedeme k osvojování základních pracovních dovednosti a návyků z různých
pracovních oblastí, používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek i v běžném životě
- umožňujeme realizovat vlastní nápady
- podněcujeme jejich tvořivost
- vedeme žáky ke kontrole výsledků, k sebehodnocení
2. Kompetence k řešení problémů
- motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života
- seznamujeme žáky s různými pracovními postupy
- podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží
3. Kompetence komunikativní
- u žáků rozšiřujeme slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek
- popisují postup práce
- učíme žáky obhajovat svůj vlastní názor a poslouchat názor jiných
- připravujeme pro veřejnost pracovní dílny

115

4. Kompetence sociální a personální
- žáky vedeme k respektování společně vyvozených pravidel a spolupráci
- hodnotíme každého žáka na základě jeho vlastního pokroku
- pozitivním hodnocením u žáků posilujeme postoj sebeúcty a sebedůvěry
5. Kompetence občanské
- vytváříme pozitivní vztah k práci a vedeme k odpovědnosti za kvalitu svých i
společných výsledků práce
- budujeme pozitivní vztah k přírodě, vedeme žáky k třídění odpadu
- pozornost soustřeďujeme ke zdravému životnímu stylu /Den zdraví, projektové
dny, školní zahrada/
6. Kompetence pracovní
- vztah k práci budujeme na výběru zajímavých činností
- vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně
používání ochranných pracovních prostředků
- zadáváme úkoly, které vedou ke konkrétní činnosti
- vedeme žáky k nutnosti dodržování pracovního postupu a pořádku pracovního místa
- vedeme žáky k vlastnímu hodnocení výsledků své práce
7. Kompetence digitální
- seznamujeme žáky s výhodami využívání videonávodů při tvorbě vlastních
výrobků
- podporujeme žáky k vytvoření vlastního výrobku nebo pokrmu
- vedeme žáky k tomu, aby vyhledávali pracovní postupy a návody (příprava
pokrmů, péče o rostliny, práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti)
v doporučených online zdrojích
- motivujeme žáky k zaznamenávání výsledků pozorování přírody a pěstitelských
pokusů s využitím digitálních technologií
e) Metody evaluace
-

rozhovor, diskuse, pozorování, vzájemné hodnocení, prezentace, samostatná práce,
sebehodnocení

f) Průřezová témata
V tomto předmětu se realizují tato průřezová témata:
VDO – zodpovědnost každého jedince za své zdraví, spolupráce a pomoc při práci
EV – podmínky života, vztah k životnímu prostředí
OSV – morální rozvoj, hodnoty, postoje, praktická etika, kreativita, seberegulace,
sebeorganizace…
MUK – kulturní diference
EtV – pozitivní hodnocení sebe a druhých, tvořivost a iniciativa, řešení problémů a
úloh, pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce.
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Výstupy RVP

Výstupy ŠVP

Pracovní činnosti 1. – 3. ročník
Učivo

Průřezová témata

Práce s drobným materiálem
- vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů.

- vytvoří předměty z tradičních i
netradičních materiálů
- navléká, aranžuje, dotváří, opracovává a
třídí při sběru přírodní materiál
- mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje,
překládá a skládá papír
- utváří jednoduché prostorové tvary z
papíru
- navléká jehlu, udělá uzel, stříhá textil
- pracuje s textilií

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

MUK(int) – Kulturní diference (lidové zvyky,
tradice, řemesla)
OSV(int) – Morální rozvoj - hodnoty, postoje,
praktická etika
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

- pracuje podle slovního návrhu a předlohy

- pracuje podle slovního návrhu nebo
předlohy

- jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce

OSV(int) – Morální rozvoj - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

Konstruktivní činnosti
- zvládá elementární dovednosti a činnosti
při práci se stavebnicemi

- sestavuje stavebnicové prvky
- montuje a demontuje stavebnici

- stavebnice (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování modelů

- provádí pozorování přírody,
zaznamenává a zhodnotí výsledky
pozorování.
- pečuje o nenáročné rostliny

- provádí pozorování a zhodnotí výsledky
pozorování
- zaseje semena
- zná základy péče o pokojové květiny –
otírání listů, zalévání kypření

OSV(int) – Osobnostní rozvoj - kreativita
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

Pěstitelské práce
- základní podmínky pro pěstování rostlin
- půda a její zpracování - úprava záhonů
- setí semen v místnosti i na zahradě
- pěstování pokojových rostlin

EV(int) – Vztah člověka a prostředí

Příprava pokrmů
- připraví tabuli pro jednoduché stolování.

- připraví tabuli pro jednoduché stolování
- připraví jednoduchý pokrm

- jednoduchá úprava stolu
- příprava pokrmů
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- náročnost pracovních činností bude postupně
přiměřeně zvyšována podle věku a schopnosti
žáků.
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

Pracovní činnosti 1. – 3. ročník
Učivo

Výstupy RVP

Výstupy ŠVP

-chová se vhodně při stolování

-učí se základy správného stolování a
společenského chování

- pravidla správného stolování
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Průřezová témata
OSV(int)- Osobnostní rozvoj - seberegulace a
sebeorganizace
VDO – Občan, občanská společnost a stát
(spolupráce a pomoc při práci, zodpovědnost
každého jedince za své zdraví)
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV - Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

Výstupy RVP

Výstupy ŠVP

Pracovní činnosti 4. – 5. ročník
Učivo

Průřezová témata

Práce s drobným materiálem
- vytváří přiměřenými pracovními
operacemi a postupy na základě své
představivosti různé výrobky z daného
materiálu

- vyřezává, děruje, polepuje, tapetuje
- zvládne různé druhy stehu
- přišije knoflík
- seznámí se s drháním a tkaním

- vlastnosti materiálu (přírodniny,
modelovací hmota, papír a karton, textil,
fólie aj.)

- využívá při tvořivých činnostech
s různým materiálem prvky lidových tradic

- využívá při tvořivých činnostech
s různým materiálem prvky lidových tradic

- lidové zvyky, tradice, řemesla

- volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje
a náčiní vzhledem k požitému materiálu

- zná funkce a využití pracovních pomůcek
a nástrojů

- jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce

- udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu

- udržuje pořádek na pracovním místě,
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti,
poskytne první pomoc při úraze

- bezpečnost práce
- pořádek na pracovním stole
- první pomoc při úrazu

MUK(int) – Kulturní diference
(lidové zvyky, tradice, řemesel)
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Pozitivní hodnocení druhých
OSV(int)- Morální rozvoj –
hodnoty, postoje, praktická etika
EtV – Pozitivní hodnocení druhých

EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh

Konstrukční činnosti
- provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž

- montuje a demontuje stavebnici
- sestaví složitější stavebnicové prvky

- stavebnice (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování modelů

- pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

- pracuje podle slovního návodu, předlohy
nebo jednoduchého schématu

- práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu

- dodržuje hygienu a bezpečnost práce

- bezpečnost práce
- první pomoc při úrazu

OSV(int) – Osobnostní rozvoj –
kreativita
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
OSV(int) – Morální rozvoj - řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
EtV – Důstojnost lidské osoby, pozitivní
hodnocení sebe, úcta k sobě
EtV – Tvořivost a iniciativa, řešení problémů
a úloh
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

Pěstitelské práce
- provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a
pozorování

- zná rozdíl mezi setím a sázením
- seznámí se s rostlinami léčivými,
jedovatými, rostlinami jako drogy,
alergiemi
- vede pěstitelské pokusy a pozorování

- 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)
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EV(int) – Vztah člověka a prostředí

Výstupy RVP

Výstupy ŠVP

Pracovní činnosti 4. – 5. ročník
Učivo

Průřezová témata

- rostliny jedovaté, rostliny jako drogy,
alergie
- založení, pozorování a vyhodnocení
pokusu
- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové a jiné rostliny

- zná základy péče o pokojové květiny
- množí rostliny odnožemi a řízkováním
- ošetřuje rostliny na zahradě

- pěstování pokojových květin, (půda,
výživa rostlin)
- rozmnožování rostlin
- pěstování přísady

- volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní

- zvolí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a nářadí

- funkce pracovních pomůcek a nástrojů,
bezpečnost

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
- poskytne první pomoc při úraze

- bezpečnost práce
- první pomoc při úrazu

EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

Příprava pokrmů
- orientuje se v základním vybavení
kuchyně

- orientuje se v základním vybavení
kuchyně

- základní vybavení kuchyně, technika
v kuchyni, historie a význam
- výběr, nákup a skladování potravin

- připraví samostatně jednoduchý pokrm

- seznámí se s přípravou jednoduchých
pokrmů studené i teplé kuchyně

- jednoduchá úprava stolu
- příprava jednoduchého pokrmu

- dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování

- zná pravidla správného stolování a
společenského chování

- pravidla správného stolování

OSV(int) – Osobnostní rozvoj - seberegulace
a sebeorganizace
VDO – Občan, občanská společnost a stát
(spolupráce a pomoc při práci, zodpovědnost
každého jedince za své zdraví)

- udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i
při úrazu v kuchyni

- udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce
- poskytne první pomoc při úrazu

- hygiena a bezpečnost práce
- první pomoc při úrazu v kuchyni

- náročnost pracovních činností bude postupně
přiměřeně zvyšována podle věku a schopnosti
žáků
EtV – Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce

Nabídka další činnosti: práce se dřevem, práce s kovem
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6

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6.1 Způsoby hodnocení
Klasifikace i slovní hodnocení.

6.2 Kritéria hodnocení
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků.
Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale
i mimo ni) po celý školní rok.
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává
informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede používat to, co se naučil, v čem
se zlepšil a v čem ještě chybuje. Nedílnou součástí hodnocení musí být konkrétní návod, jak
má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil.
Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky,
soustředí se na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění předem
stanovených požadavků. Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a
projevu. Celkově však hodnocení nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka vyjadřujeme klasifikačním stupněm, slovním
hodnocením nebo kombinací obou způsobů. Podporujeme žákovo vlastní sebehodnocení,
které posiluje jeho vnitřní motivaci.
Nutností je, aby žáci byli předem seznámeni s výukovými cíli, očekávanými výstupy
pro daný ročník - specifikovanými pro hodnocené období.

6.3 Závazné formy hodnocení žáka:
Průběžné hodnocení
• klasifikace a hodnocení v elektronické žákovské knížce
• slovní a motivační hodnocení v průběhu výuky
• sebehodnocení žáků
Čtvrtletní hodnocení
• písemné slovní hodnocení třídního učitele v elektronické žákovské knížce na
základě závěrů čtvrtletní pedagogické rady
Pololetní hodnocení
• výpis z vysvědčení v 1. pololetí
• vysvědčení v 2. pololetí
Podrobná pravidla pro hodnocení žáků jsou rozpracována ve Školním řádu.

121

7

Závěr

Podle ŠVP ZV začneme vyučovat od 1. 9. 2022.
Na základě našich zkušeností a dle objektivních potřeb může být ŠVP ZV upravován či
doplňován.

V Křepicích dne 15. 8. 2022

Aktualizace ŠVP projednána a schválen na pedagogické radě dne 30. 8. 2022.
Školská rada seznámena dne 31. 8. 2022
Platnost dokumentu od 1. 9. 2022
Ředitelka školy: Mgr. Hana Svobodová
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