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1. Identifikační údaje
1.1. Název školního vzdělávacího programu:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Motivační název:

UČÍME SE PRO ŽIVOT
1.2. Předkladatel
 název školy:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUKA
okres Hodonín, příspěvková organizace
 adresa školy:

Louka 52, 696 76 Louka
 jméno ředitele:

PhDr. Antonín Mička
 kontakty:
telefon:
e-mail:
web:
IČO:
IZO:
REDIZO:

518338153, 603443901
antonin.micka@tiscali.cz
zs.louka@centrum.cz
www.zslouka.com
750 23 768
102 379 963
600116131

 koordinátor tvorby ŠVP:

Mgr.Monika Kolaciová

1.3. Zřizovatel školy
 název:

Obec Louka
 adresa:

OÚ Louka 19
696 76 Louka
 kontakty:
telefon:
fax:
e-mail:
web:

518338133, 518338267
518338267
ou.louka@worldonline.cz
www.obeclouka.cz

1.4. Platnost dokumentu
 datum:

od 3.9.2007
 podpis ředitele:

 razítko školy:

2. Charakteristika školy
2.1. Stručná charakteristika školy
Historie školy
Školní budova, ve které v současnosti probíhá vyučování, byla postavena v roce 1891. Předtím
byla výuka ve vesnici uskutečňována na jiném místě ( číslo popisné 33 a 19 ), od roku 1854 se vyučovalo
v bývalé myslivně, na jejímž místě byla roku 1891 postavena jednotřídní škola i s bytem pro učitele. Ta
byla přístavbou v třicátých letech minulého století v dvorní části rozšířena do podoby současné. Od
postavení této školní budovy navštěvovali žáci místní školu od 1. do 8. ročníku, po vzniku měšťanské
školy v Lipově na ni někteří jedinci přecházeli, později i v současnosti odchází naši žáci na II. stupeň do
sousedního Lipova. Školní budova byla vnitřně postupně modernizována, svůj původní vzhled si však
stále ponechává. Podrobný vývoj školní budovy a školního vzdělávání zachycuje publikace nazvaná Sto
let školství v Louce, která byla vydána k 100. výročí postavení.

Úplnost a velikost školy
ZŠ a MŠ Louka je v současnosti organizována jako škola trojtřídní s pěti postupnými ročníky. Je
tedy školou malotřídní – vesnického typu. Ve dvou třídách se vyučuje se spojenými ročníky, jedna třída
bývá samostatná, např.: ( 1. + 3. roč, 4. + 5. roč., 2. roč. ). Spojování ročníku je každoročně organizováno
dle potřeby školy.
Součásti školy
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna MŠ
Výdejna stravy v ZŠ

kapacita
50
90
25
250
50

počet dětí/žáků
25
40
22
126
37

počet pedagogů./zaměstnanců
2/1
3/1
1/0
0/3
0/1

Vybavení školy
Materiální
Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami. Při výuce různých předmětů jsou
využívány i výukové SW, k dispozici slouží i učitelská a žákovská knihovna. Literatura, učebnice, učební
pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Ve dvou menších kabinetech jsou umístěny
pomůcky uspořádané dle jednotlivých předmětů, které rovněž slouží vyučujícím.
Prostorové
Jednopatrová školní budova se nachází uprostřed vesnice. Je postavena při hlavní komunikaci.
Škola má k dispozici čtyři učebny, jednu tělocvičnu, dále pak výdejnu stravy, šatny a dvě místnosti pro
školní družinu, samozřejmě sborovnu a ředitelnu. Nyní je z jedné třídy zbudována počítačová učebna.
Budova je podsklepená, kromě WC dívek a chlapců je k dispozici jedna koupelna a jeden sprchovací
kout.
Školní dvůr svým prostorem vyhovuje potřebám školy. Z hospodářských budov využívá škola
starou kotelnu a uhelnu, prádelnu, dřevárnu a další dvě místnosti jako skladiště pro nářadí a přístroje.
Škola s novým vedením OÚ Louka vypracovala tři varianty generální opravy školy spojené s přístavbou
víceúčelové tělocvičny, počítačové učebny pro školu i veřejnost, keramické díly, sociálního zařízení
apod., které by mohly vzniknout přestavbou hospodářských prostorů a přístavbou ve školní zahradě.
Realizace těchto záměrů by byla uskutečňována postupně, v ročních etapách.
Nová kotelna byla postavena při plynofikaci obce a školní budovy, škola je napojena též na
vodovodní řád i čističku odpadních vod.
Ve školní zahradě jsou upraveny travnaté prostory na hřiště ke cvičení, hraní minifotbalu,
přehazované, volejbalu či košíkové. Rovněž nově vybudované dětské hřiště (průlezky, hrazda, kruhy,
šplhová lana, síťová lezecká dráha aj.) slouží žákům. Také indiánské TEEPEE je velmi často od jara do

zimy využíváno ke čtení, a všech výchovách pro potřeby vyučování i oddechovým hrám dětí. Po
zbudování doskočiště, bude i to k dispozici žákům i pedagogům. Za školní zahradou protéká říčka
Velička, takže její břehy i okolní cesta a za ní se nacházející kulturně společenský amfiteátr je rovněž
využíván školou při výchovně vzdělávací práci, zejména TV a VV.
Technické
Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních
technologií. Proto se škola snažila a stále snaží vybavovat školu touto technikou. V počítačové učebně,
třídách a školní družině je k dispozici celkem sedm počítačů a dva dataprojektory, další dva počítače
slouží řediteli a ekonomce, škole slouží i pět fungujících tiskáren. Počítače jsou propojeny do počítačové
sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na Internet.
V ředitelně je umístěna kvalitní kopírka, kterou mohou využívat pedagogové pro potřeby ve
vyučování. Škola disponuje kvalitní keramickou dílnou, která je využívána ve výtvarných výchovách a
praktických činnostech, ve školní družině a někdy i veřejností.
Hygienické
Pitný režim děti dodržují tím, že mohou ve škole pít dostatek tekutin z přinášených domácích
zdrojů, školního vodovodu a ve školní jídelně. Zvažuje se pořízení nápojových automatů.
Pro odpočinek je k dispozici školní družina, školní dvůr, školní zahrada s travnatým
prostranstvím, dětské hřiště a indiánské teepee.
Samozřejmostí je celkem kvalitní sociální zařízení pro žáky i zaměstnance školy V případě
vybudování víceúčelové tělocvičny, počítačové a jazykové učebny a keramické dílny i pro veřejnost by
bylo vybudované i sociální zařízení sloužící veřejnosti.

Spolupráce školy s jinými subjekty
Škola úzce spolupracuje s PPP Hodonín, s PS Hodonín a v případě integrovaného žáka s tělesným
postižením škola spolupracuje se SPC Brno.
Na základě environmentální výchovy spolupracujeme s CHKO Bílé Karpaty se sídlem ve Veselí
nad Moravou (přednášky, besedy) a s místním mysliveckým sdružením (vedení zájmového kroužku
mysliveckého a ochránců přírody).
V rámci dobrého a klidného přechodu žáků s 1. na 2. stupeň, v rámci návaznosti učiva, v rámci
národopisných kroužků (cimbálová muzika) apod. spolupracuje naše škola úzce se sousední školou v
Lipově.
Mimo tuto spolupráci spolupracuje škola i s kulturní a školskou komisí při OÚ Louka a s místními
organizacemi, např. invalidními důchodci, zahrádkáři, ČČK apod.
O dění ve škole informuje škola veřejnost na svých webových stránkách ale např. i v místním
Louckém zpravodaji, občas i v regionálním tisku.

2.2. Pedagogičtí pracovníci
Pedagogický sbor tvoří ředitel a dvě učitelky a jedna vychovatelka školní družiny, která rovněž
vyučuje v jedenáctihodinovém týdenním úvazku. Další dvě učitelky pracují v MŠ. Sbor je smíšený
s většinovou převahou žen, s věkovým průměrem dvaačtyřiceti let. Na škole vyučují praxí zkušení
vysokoškolsky vzdělaní učitelé nebo pedagogickou fakultu dálkově studují. Cizí jazyk na škole vyučuje
paní kolegyně, která absolvovala potřebný kurz a složila úspěšně závěrečné zkoušky, další paní učitelka
má kvalifikaci pro dyslektickou a logopedickou péči.
Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji
(duševním i tělesném) dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických
pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP tedy jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální
výchova, moderní metody v didaktice předmětů, výuka cizích jazyků a v neposlední řadě i práce
s výpočetní a komunikační technikou. Zde 100 % pedagogů prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači,
50% pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul,volitelné moduly: počítačová grafika a digitální fotografie,
tvorba www stránek a publikování na webu). Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace

prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve
vhodných případech i ve výuce žáků.

2.3. Rodiče a žáci
Školu navštěvují jen žáci z naší obce, i když v minulých letech i ze sousedního Lipova. Děti cizích
státních příslušníků na škole nejsou. V současné době je ve škole více chlapců než dívek (asi 60% - 40%).
Školu navštěvuje několik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vyučování podle
individuálního vzdělávacího plánu.
Rodiče žáků jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských
knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky, dle přání rodičů nebo při nutném a
rychlém řešení výrazných přestupků chování nebo zhoršení prospěchu. Od loňského školního roku pořádá
škola ve spolupráci s Plesovým výborem, který tvoří zástupci rodičů jednotlivých tříd, pro rodiče,
veřejnost i žáky sportovní a zábavné akce v prostorách školy i mimo ně. Škola spolu s Plesovým výborem
organizuje již dlouhá léta Školní ples, Dětský karneval, Dětský den a Slet čarodějnic, atd.
Na základě zákona č. 561/204 Sb. ( Zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ze dne 24.září 2004 s platností od 1.ledna 2005 )
§167 a §168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 2 členové zvolení
pedagogickými pracovníky školy a jsou v ní zastoupeni i rodiče.

2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Dlouhodobé projekty
Škola není do těchto projektů zapojena, i když zvažujeme, že bychom se do některého projektu
mohli zapojit, např. Významné osobnosti Horňácka nebo Horňácko a jeho historie, či Ochrana přírody
v CHKO Bílé Karpaty.
Témata projektů by si zvolili učitelé jednak podle náplně učiva a jednak podle věku žáků. Mohly
by být buď třídní nebo ročníkové, ojediněle školní.

Mezinárodní spolupráce
Škola již delší dobu udržuje kontakt se školu na Slovensku, konkrétně se ZŠ Viestova Myjava.
Předmětem jsou vzájemné návštěvy zaměřené na kulturní a společenské dění a na vzájemnou výměnu
pedagogických, metodických i odborných zkušeností.

2.5. Servisní služby
Školní družina
Školní družina (ŠD) je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není
pokračováním školního vyučování ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení
zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění
únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní
potřeby a rozmanité zájmy žáků. ŠD je umístěna ve dvou přízemních místnostech školy. Prostorově by
mohla být i větší. První, větší slouží ke hraní, zejména k odpočinkové a rekreační činnosti, druhá menší
pak k přípravě na vyučování a k činnosti zájmové (výtvarný projev, pracovní rukodělné činnosti,
modelování, keramické činnosti, neboť je zde umístěna i keramická pec). Vybavení ŠD je dobré a vkusné
(vhodný nábytek, televize, video, DVD, počítač s tiskárnou a množstvím různých hraček ). Samotná
družina i její hezké prostředí připomíná dětem pěkné domácí, rodinné zázemí.
Mimo činnost výchovně vzdělávací plní ŠD též funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou
dobu po skončení vyučování.

Zájmové kroužky
Dalším významným činitelem při výchově mimo vyučování je i činnost zájmových kroužků. Na
naší škole se v tomto směru dlouhodobě zaměřujeme na činnost v oblasti těchto zájmových kroužků :
- národopisný
- keramický
- myslivecký, ochránců přírody
- taneční
- dramatický
Zájmové kroužky se od měsíce října každoročně ustanovují podle zájmu dětí a možností učitelů či
dospělých z řad veřejnosti.

3. Charakteristika ŠVP
3.1. Zaměření školy
Školní vzdělávací program vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům získávat a postupně zdokonalovat klíčové
kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace
blízké životu a praktickému jednání. Na základě provedené analýzy podmínek školy, možností a potřeb
žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy vyjádřeno v podobě následujících priorit:







poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků
zavádět do výuky efektní metody výuky (činnostní, skupinové a projektové vyučování)
rozšířit výuku anglického jazyka (od 1.ročníku) a informatiky (od 3.ročníku)
pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
vést žáky k vzájemné pomoci, sounáležitosti, vzájemnému respektu a dodržování daných pravidel
podporovat a rozvíjet všestranné dovednosti žáků ve školních i mimoškolních aktivitách

3.2.Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie jsou souborem postupů, metod, pravidel a aktivit, které přispívají
k rozvoji klíčových kompetencí žáků, a jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni.
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
KOMPETENCE K UČENÍ
Umožnit žákům osvojit si učení a
motivovat je pro celoživotní učení.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
Podněcovat žáky k tvořivému
myšlení, logickému uvažování a
k řešení problémů.
















KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ



Vést žáky k všestranné a účinné
komunikaci.




Žákovy kompetence naplňujeme a rozvíjíme tak, že:
učivo probíráme různými způsoby a metodami tak, aby
si žák mohl postupně uvědomovat jaký styl mu vyhovuje
upřednostňujeme individuální přístup ke všem žákům
umožňujeme získávání a využívání různých zdrojů
informací
vedeme ke komplexnímu využívání získaných vědomostí
vedeme k toleranci, spolupráci a sebekontrole
vedeme žáky k tvorbě a využívání vlastního portfolia
používáme vhodné metody k rozvoji kreativity žáků
předkládáme problémové úlohy z praktického života,
které mají více způsobů řešení
učíme žáky obhajovat vlastní způsoby řešení
využíváme různé zdroje informací
podle schopností a dovedností žáků je zapojujeme do
soutěží a vystoupení
podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení
vedeme žáky k týmové práci a naslouchání promluvám
druhých
vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky,
s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu
učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou
svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných
podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami
připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými
lidmi v obtížných a ohrožujících situacích

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ
Rozvíjet u žáků schopnost
spolupracovat a respektovat práci a
úspěchy vlastní i druhých.
Vytvářet u žáků potřebu
projevovat pozitivní city v chování,
jednání a v prožívání životních
situací, vnímavost a citlivé vztahy
k lidem, svému prostředí i
k přírodě.










KOMPETENCE OBČANSKÉ
Připravovat žáky k tomu, aby se
projevovali jako svobodné a
zodpovědné osobnosti, uplatňovali
svá práva a naplňovali své
povinnosti.
Vést žáky k toleranci a
ohleduplnosti k jiným lidem, jejich
kulturám a duchovním hodnotám,
učit je žít společně s ostatními
lidmi.










KOMPETENCE PRACOVNÍ
Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit
své fyzické, duševní a sociální
zdraví.
Pomáhat žákům poznávat své
schopnosti i reálné možnosti a
uplatňovat je spolu s osvojenými
vědomostmi a dovednostmi při
rozhodování o vlastní životní a
profesní orientaci.







vedeme žáky ke skupinové práci, vzájemné pomoci a
toleranci
vedeme žáky ke střídání rolí ve skupině
vedeme žáky k respektování předem stanovených
pravidel, na jejichž formulaci se sami podílejí
vedeme je k odmítání negativních projevů chování
vyžadujeme dodržování stanovených pravidel
učíme žáky kritickému hodnocení práce vlastní, týmové i
ostatních spolužáků
podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami v běžných třídách
klademe důraz na ohleduplnost, zdvořilost, úctu,
kultivované vystupování a slušné chování k druhým
lidem
prosazujeme ideály svobody a důstojnosti člověka, lidská
práva, solidaritu a toleranci jako základní životní
hodnoty
ve třídě stanovujeme společně pravidla chování
seznamujeme žáky se základními právy a povinnostmi
dítěte
respektujeme individuální rozdíly mezi žáky
vedeme žáky k ochraně přírody a životního prostředí
učíme žáky řešit různé životní situace na modelových
příkladech
seznamujeme žáky s různými zvyky a tradicemi
spojenými s místem jejich bydliště
umožňujeme žákům podílet se na přípravě a realizaci
různých vystoupeních pro veřejnost
vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní
prostředí
důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených
pravidel při práci, ochranně zdraví a k plnění svých
povinností a závazků
seznamujeme žáky se základy bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
vedeme žáky k sebehodnocení své práce

3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování,
tělesným nebo smyslovým postižením či jiným znevýhodněním, ale i žáků mimořádně nadaných,
uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci umožňují těmto
žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporují jejich sociální integraci.
Školní vzdělávací program u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou
individuální integrace pomocí těchto programů:
 vyhledáváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a trvale je sledujeme
 spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem
 vytváříme individuální vzdělávací plány podle doporučení PPP
 spolupracujeme s rodiči
 snažíme se nabízet pozitivní a vstřícné školní prostředí
dále uplatňujeme konkrétní pedagogická opatření:
 u žáků uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody výuky a hodnocení,
respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci
 používáme dostupné didaktické pomůcky
 na doporučení PPP redukujeme obsah a rozsah učiva
mimořádně nadaným žákům:
 snažíme se vytvářet dostatečně podnětné prostředí
 nabízíme uplatnění v různých soutěžích
 zadáváme specifické úkoly a nabízíme rozšiřující učivo
 rozvíjíme schopnosti při skupinovém vyučování
 na základě doporučení PPP umožňujeme vynechání některého ročníku
Bohužel v naší škole zatím není umožněn bezbariérový přístup.

3.4. Začlenění průřezových témat
Všechna průřezová témata jsou realizována formou integrace.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Rozvoj schopností a
poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a
sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
SOCIÁLNÍ ROZVOJ
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice

1.

ročník
3.

2.

4.

5.

ČJ, M, VV,PČ

M, VV, PČ

M, VV, PČ

M, VV, PČ

M, VV, PČ

PRV, VV, TV

PRV, VV, TV

PRV, VV,TV

PŘ, VV, TV

PŘ, VV, TV

PRV

PRV

TV

TV

TV
VV, PČ

TV
VV, PČ

TV
HV, VV, PČ

PŘ, TV
ČJ,INF,HV,VV,PČ

AJ, PŘ, TV
HV, VV, PČ

PRV
PRV
ČJ, VV

PRV
PRV
ČJ, VV
ČJ, M

ČJ, AJ, VV
M

ČJ, AJ, VV
ČJ, M

ČJ, VV

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Řešení problémů a
rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje,
praktická etika

ČJ, M

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy

1.

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

ročník
3.

2.

4.

5.
VL

PRV

PRV

VL

VL
VL
VL

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy

1.

ročník
3.

2.

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

AJ

4.
AJ
VL

5.
AJ, VL
AJ, VL, PŘ
VL

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a
solidarity

1.
PRV
PRV

2.
HV
PRV

AJ

ročník
3.
HV
ČJ
AJ

AJ

4.

5.

HV, VV
VL

ČJ, HV, VV
ČJ, VL

AJ

AJ
VL

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy

ročník
3.

1.

2.

PRV, PČ

PRV, PČ

PRV, PČ

PŘ, PČ
PŘ, PŘ

PŘ, PČ
VL, PŘ, PČ

PRV

PRV

VL, PŘ

VL, PŘ

PŘ

PŘ

Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy
PRV
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

4.

5.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálního sdělení
Vnímání autora
mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve
společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu

1.

ročník
3.

2.
ČJ

4.

5.

ČJ

ČJ

ČJ

ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ, INF

4. Učební plán
Vyučovací předměty

1.roč.

2.roč.

3.roč.

4.roč.

5.roč.

Celkem

Český jazyk

9

7+1

8+1

7

7

38+2

Anglický jazyk

+1

+1

3

3

3

9+2

Matematika

4

4+1

5

5

4

22+1

+1

+1

1

1+2

Vlastivěda

2

3

12+2

Přírodověda

1+1

2

1

1

Informatika
Prvouka

Hudební výchova

1

1

1+1

1

2

1

12
Výtvarná výchova

2

2

1

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

Povinná hodinová dotace

20

18

23

23

25

109

Disponabilní hod. dotace

+1

+4

+2

+2

Celková hod.datace

21

22

25

25

9

25

118

Poznámky k učebnímu plánu
Při návrhu učebního plánu jsme vycházeli z podmínek školy, pedagogického sboru a z návrhů rodičů
a žáků. Na základě dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky posílili jsme v učebním plánu výuku anglického
jazyka (od 1.ročníku) a informatiky (od 3.ročníku)
Český jazyk
- vyučuje se ve všech ročnících
- ve 2. a 3.ročníku byl týdenní počet hodin posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace
Anglický jazyk
- vyučuje se od 1.ročníku
- v 1. a 2.ročníku 1 VH čerpána z disponibilní časové dotace
Matematika
- vyučuje se ve všech ročnících
- ve 2.ročníku posíleno o 1 hodinu z disponibilní časové dotace
Informatika
- vyučuje se od 3.ročníku, vždy 1VH za týden
- ve 3. a 4.ročníku je týdenní hodina čerpána z disponibilní časové dotace
Prvouka
-

vyučuje se v 1. – 3.ročníku
ve 2.ročníku je posíleno z disponibilní časové dotace

Přírodověda
- vyučuje se ve 4. a 5.ročníku
- ve 4.ročníku je týdenní počet hodin navýšen o1 hodinu z disponibilní časové dotace

5. Učební osnovy
5.1 Český jazyk
Charakteristika vzdělávacího předmětu
 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací předmět Český jazyk je realizován jako samostatný předmět ve všech ročnících:
1. ročník – 9 VH / týdně
2. ročník – 8 VH / týdně
3. ročník – 9 VH / týdně
4. ročník – 7 VH / týdně
5. ročník – 7 VH / týdně

(posíleno o 1 VH z disponabilních hodin – 7+1)
(posíleno o 1 VH z disponabilních hodin – 8+1)

Časová dotace pro výuku tohoto vzdělávacího předmětu byla posílena o jednu vyučovací hodinu ve
druhém a ve třetím ročníku.
Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího předmětu Český jazyk stanovených
RVP pro ZV.
Český jazyk má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci
žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v tomto vyučovacím předmětu, ale umožňují získávání
poznatků ve všech dalších oborech.
Vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je
rozdělen do tří složek:
- Komunikační a slohová výchova – vnímání a chápání různých jazykových sdělení, čtení
s porozuměním, psaní, mluvení a práce se čteným nebo slyšeným textem.
- Jazyková výchova – získávání dovedností a vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby
českého jazyka, přehledné a srozumitelné vyjadřování.
- Literární výchova – četba a poznávání základních literárních žánrů, formulování jednoduchých
názorů o přečteném textu, získávání a rozvíjení základních čtenářských návyků, pokusy o
interpretaci a produkci literárního textu
Cílové zaměření vzdělávacího předmětu
Vzdělávání v daném vzdělávacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,
že vede žáka k:
- chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj
národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého
a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro
rozvoj osobního i kulturního bohatství
- vnímání a postupnému osvojování českého jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k
získávání a předávání informací, k vyjádření
- jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a
literárními prameny i s texty různého zaměření
- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému ústnímu i písemnému
projevu jako prostředku prosazení sebe sama
- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení
pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu, k
rozvíjení emocionálního a estetického vnímání, k vlastní tvůrčí produkci

 Výchovné a vzdělávací strategie
Výuka Českého jazyka přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka tím, že ho vede k:
KOMPETENCE K UČENÍ
 rozvíjení dovedností potřebných k osvojování učiva
 využívání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání na praktických úkolech
 k systematickému vedení a ukládání informací
 seznamování s mluvnickými pravidly a literárními termíny souvisejícími s učivem
 aplikaci naučených pravidel pravopisu
 sledování a vyhodnocování vlastních pokroků
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 k samostatnému nalézání pravidel probíraných mluvnických jevů
 praktickému ověřování správnosti jazykových jevů v textu pomocí „Pravidel“ a „Slovníků“
 rozvíjení schopnosti nalézat chyby v textu a odůvodňovat správnost řešení
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 jasnému a srozumitelnému formulování jazykových pravidel
 výstižnému a kultivovanému projevu
 prezentování vlastních názorů
 naslouchání promluvám druhých lidí a dodržování pravidel diskuse
 rozšiřování slovní zásoby
 seznamování s různými typy textů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných
informačních a komunikačních prostředků
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 tvoření pravidel pro správnou diskusi
 práci ve skupinách
 efektivní spolupráci ve skupině
KOMPETENCE OBČANSKÉ
 respektování názorů druhých lidí
 správnému chování a komunikaci v běžných i vyhraněných situacích (př.návštěva lékaře,
telefonování, útlak, hrubé zacházení,…..)
 porozumění našeho slovesného dědictví ( př. pověsti, literatura,…)
KOMPETENCE PRACOVNÍ
 dodržování hygienických pravidel při psaní a čtení

 Zařazená průřezová témata
OSV – Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
OSV 1 – Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení
dovedností zapamatování
OSV 5 –Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích
Sociální rozvoj
OSV 8 – Komunikace – cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování
verbální a neverbální; specifické komunikační dovednosti; dialog; komunikace v různých situacích;
dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace
OSV 9 – Kooperace a kompetice – rozvoj individuálních a dovedností pro kooperaci; rozvoj individuálních a
sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence

Morální rozvoj
OSV 10 – Řešení problémů a rozhodovací dovednosti:zvládání učebních problémů vázaných na látku
předmětů
MV – Multikulturní výchova
MV 1 – Kulturní diference : poznávání vlastního kulturního zakotvení
MV 2 – Lidské vztahy: tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého
MV 3 – Etnický původ: základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a
evropské společnosti
MEV – Mediální výchova
Tématické okruhy receptivních činností
MEV 1 – Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a
reklamě: hodnotící prvky ve sdělení; rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních;
identifikování základních orientačních prvků ve textu
MEV 2 – Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: různé typy sdělení, jejich rozlišování jejich funkce
MEV 3 – Stavba mediálních sdělení: příklady stavby a uspořádání zpráv a dalších mediálních sdělení
MEV 5 – Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě
jednotlivce, rodiny, společnosti)
Tématické okruhy produktivních činností
MEV 6 – Tvorba mediálního sdělení: uplatnění a výběr prostředků pro tvorbu věcně správných sdělení;
tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium

 Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 5. ročníku
Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Český jazyk
1.období - 1.ročník
9 VH / týden

Cílové zaměření předmětu v 1. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Český jazyk v 1. ročníku směřuje k:
Komunikační a slohová výchova
 čtení písmen, slov, vět
 čtení s porozuměním
 naslouchání
 psaní vět
 kultivovanému projevu na úrovni věku
Jazyková výchova
 správné výslovnosti hlásek
 rozvoji slovní zásoby
 chápání významu slov
 rozlišování - hlásky, slova, věty
Literární výchova
 poslechu literárních textů
 zážitkovému čtení a naslouchání
 tvořivým činnostem s literárním textem
 poznávání základních literárních pojmů

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČTENÍ
OVO 1: plynule čte s porozuměním
texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti

DV: čte slova a jednoduché věty
DV: skládá slova a věty
DV: používá základy techniky čtení
DV: čte jednoduché texty



OVO 2: porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
složitosti

DV: rozumí čteným slovům, větám
a textům
DV: vštěpuje si hygienické návyky
při čtení










Hlásky, písmena, slabiky,
slova, texty
Skládání slov a vět
Rozvoj techniky čtení
Čtení jednoduchého
písemného projevu
Praktické čtení - pozorné,
přiměřeně rychlé
Věcné čtení - porozumění
slovům, větám
Hygienické návyky při čtení

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení dovedností zapamatování

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění

NASLOUCHÁNÍ
OVO 3: respektuje základní
komunikační pravidla v rozhovoru

DV: učí se naslouchat druhým, být
pozorný a vyjadřovat svá přání
DV: chápe roli mluvčího
a posluchače
DV: reaguje na jednoduché pokyny
a sdělení








Praktické naslouchání
Věcné naslouchání
Reakce na jednoduché pokyny
a jednoduchá sdělení
Základní komunikační
pravidla pozornost,
naslouchání, role
mluvčího a posluchače

OSV 1 Rozvoj sociálních schopností:
cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
OSV 8 Komunikace: cvičení
pozorování, cvičení empatického
a aktivního naslouchání

MLUVENÝ PROJEV
OVO 4: pečlivě vyslovuje, opravuje
svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost
OVO 5: v krátkých mluvených
projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči

DV: vyslovuje správně všechny
hlásky, opravuje nesprávnou
výslovnost
DV: využívá hlasových a dechových
cvičení
DV: vštěpuje si základy mluveného
projevu



Správná výslovnost, řečová
cvičení,
 oprava nesprávné výslovnosti
 Základy mluveného projevu
- dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost,
 přiměřené tempo

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení smyslového vnímání,
pozornosti, soustředění

Očekávané výstupy
OVO 6: volí vhodné verbální
i nonverbální prostředky řeči
v běžných školních i mimoškolních
situacích

Dílčí výstupy

Učivo

DV: učí se používat verbální a
nonverbální prostředky řeči
DV: seznamuje se se základními
komunikačními pravidly





OVO 7: na základě vlastních zážitků
tvoří krátký mluvený projev

DV: dokáže vypravovat mluvený
nebo
slyšený text
DV: vytvoří krátké komunikační
žánry
OVO 11: seřadí ilustrace podle dějové DV: vypráví podle obrázků příběh,
posloupnosti a vypráví podle nich
pracuje s obrazovými materiály
jednoduchý příběh






Rozvoj slovní zásoby
Verbální a nonverbální
prostředky řeči (mimika,
gesta)
Základní komunikační
pravidla - role mluvčího a
posluchače, zdvořilost,
střídání rolí
Reprodukce textu
Krátké komunikační žánry pozdrav, oslovení, prosba,
omluva, vzkaz
Vypravování na základě
obrazového materiálu

MLUVENÝ PROJEV
OVO 8: zvládá základní hygienické
návyky spojené se psaním
OVO 9: píše správné tvary písmen
a číslic, správně spojuje písmena
i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev

DV: učí se základním hygienickým
návykům při psaní
DV: učí se psát správné tvary písmen
a číslic, správně spojuje slabiky,
slova, píše krátké věty
DV: učí se rozlišovat správnou
techniku psaní



OVO 10: píše věcně i formálně
správně jednoduchá sdělení

DV: opisuje a přepisuje jednoduché
texty
DV: píše jednoduchá sdělení, krátké
žánry písemného sdělení









Správné sezení, držení psacího
nástroje, hygiena zraku
Technika psaní - čitelný a
přehledný písemný projev,
úhlednost, úprava
Psaní jednotlivých písmen,
číslic, spojování písmen a
slabik, psaní slov, psaní
krátkých vět
Opisy, přepisy, interpunkční
znaménka
Psaní jednoduchých sdělení
Žánry písemného projevu vzkaz, pozvánka, zápis do
notýsku

Průřezová témata
OSV 8 Komunikace: dovednosti pro
sdělování verbální i neverbální

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
OVO 12: rozlišuje zvukovou
a grafickou podobu slova, člení slova
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky

DV: učí se rozlišovat zvukovou
a grafickou podobu slov, člení slova
na hlásky, učí se odlišit krátké a
dlouhé samohlásky
DV: výslovnost souhláskových
skupin
DV: intonace vět





Sluchové rozlišení hlásek,
výslovnost samohlásek
dlouhých a krátkých,
souhlásek a souhláskových
skupin, intonace vět
Rozlišování zvukové a
grafické podoby slova

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV
OVO 13: porovnává významy slov,
zvláště slova opačného významu
a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá
v textu slova příbuzná
OVO 14: porovnává a třídí slova
podle zobecněného významu – děj,
věc, okolnost, vlastnost

DV: poznává a porovnává významy
slov




Slova a pojmy
Význam slov

DV: porovnává a třídí slova podle
stanoveného hlediska
DV: rozšiřuje si slovní zásobu



Porovnávání slov podle
zobecňujícího významu
Slovní zásoba



TVAROSLOVÍ
OVO 15: rozlišuje slovní druhy
v základním tvaru
OVO 16: užívá v mluveném projevu
správné gramatické tvary podstatných
jmen, přídavných jmen a sloves

DV: používá správné tvary



DV: používá správné gramatické
tvary podstatných a přídavných jmen
i sloves v mluveném projevu



Poznávání správných tvarů
slov
Poznávání správných tvarů
podstatných jmen, přídavných
jmen a sloves v mluveném
projevu

SKLADBA
OVO 17: spojuje věty do
jednodušších souvětí vhodnými
spojkami a jinými
spojovacími výrazy

DV: učí se tvořit jednoduchá souvětí
DV: správně řadí slova ve větě
DV: učí se používat základní
interpunkční znaménka ve větách






Spojování slov do vět
Stavba věty
Pořádek slov ve větě
Interpunkční znaménka ve
větě

OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení dovedností zapamatování

Očekávané výstupy
OVO 18: rozlišuje v textu druhy vět
podle postoje mluvčího a k jejich
vytvoření volí vhodné jazykové
i zvukové prostředky

Dílčí výstupy

Učivo

DV: pokouší se číst věty se správnou
intonací podle postoje mluvčího



Modulace souvislé řeči intonace ve větách
oznamovacích, tázacích,
rozkazovacích

PRAVOPIS
OVO 19: 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

DV: odlišuje v písmu krátké dlouhé
samohlásky
DV: používá základní interpunkční
znaménka
DV: píše správně hlásky, slabiky,
slova, věty
DV: používá velká písmena
na začátku vět





Lexikální pravopis
- odlišování krátké a dlouhé
samohlásky
- používání tečky, čárky,
otazníku, vykřičníku
- správné psaní hlásek,
slabik, slov, vět
Velká písmena na začátku vět
znaménka ve větě

Průřezová témata

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Český jazyk
1.období - 2.ročník
8 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 2. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Český jazyk ve 2. ročníku směřuje k:
Komunikační a slohová výchova
 zdokonalování techniky čtení
 poslechu různých textů a práci s nimi
 orientaci ve slovnících a encyklopediích
 seznámení s útvary společenského styku, vypravování
 úpravnému a čitelnému projevu
 docvičování tvarů psacího písma
 kultivovanému projevu
Jazyková výchova
 učení o větě
 správnému řazení slov ve větě a vět v textu
 osvojení pravopisu – jevy ú/ů, ě, tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky, velká písmena
 osvojení základních druhů slov
 poznávání slovních významů
 dělení slova na slabiky
Literární výchova
 poslechu literárních textů
 zážitkovému čtení a naslouchání
 tvořivým činnostem s literárním textem
 poznávání základních literárních pojmů

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČTENÍ
OVO 1: plynule čte s porozuměním
texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti

OVO 2: porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
složitosti

DV: rozvíjí plynulé čtení krátkých
méně náročných textů
DV: zdokonaluje techniku čtení
DV: zlepšuje hygienické návyky
při čtení

DV: porozumí jednoduchým textům
DV: při čtení získává informace
a nachází klíčová slova








Praktické čtení
- pozorné, plynulé,
přiměřeně rychlé čtení
Zdokonalování techniky čtení
Cvičné texty pro nácvik
techniky čtení
Hygienické návyky při čtení
Porozumění jednoduchým
textům
Věcné čtení
- čtení jako zdroj informací
- čtení vyhledávací (klíčová
slova)

NASLOUCHÁNÍ
OVO 2: porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
složitosti
OVO 3: respektuje základní
komunikační pravidla v rozhovoru

DV: rozumí jednoduchým mluveným
pokynům a reaguje na ně



Reakce na jednoduché pokyny
a jednoduchá sdělení

DV: učí se respektovat základní
komunikační pravidla v rozhovoru
DV: snaží se vyjádřit svůj zážitek
z naslouchání



Praktické naslouchání
- zdvořilé, ohleduplné,
vyjádření kontaktu
Věcné naslouchání
- pozorné, soustředěné, s
aktivní reakcí
- role mluvčího a posluchače
Zážitkové naslouchání





MLUVENÝ PROJEV
OVO 4: pečlivě vyslovuje, opravuje
svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost

DV: pokouší se poznat chyby
ve správné výslovnosti, snaží se
správně vyslovovat




Jazykolamy, řečová cvičení
Správná výslovnost,
poznávání chyb ve výslovnosti

OSV 8 Komunikace: cvičení
pozorování, cvičení empatického
a aktivního naslouchání

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

OVO 5:v krátkých mluvených
projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči

DV: zdokonaluje techniku mluveného
projevu používání správného dýchání
a tempa řeči v mluvených projevech




OVO 6: volí vhodné verbální
i nonverbální prostředky řeči
v běžných školních i mimoškolních
situacích

DV: učí se volit vhodné verbální
a nonverbální prostředky řeči
v běžných školních situacích



OVO 7: na základě vlastních zážitků
vytvoří krátký mluvený projev

DV: vštěpuje si základní komunikační
pravidla
DV: učí se tvořit krátké mluvené
projevy



OVO 11: seřadí ilustrace podle dějové DV: vypráví příběh podle obrázků
posloupnosti a vypráví
podle nich jednoduchý příběh





Technika mluveného projevu
Cvičení zaměřená na
hospodaření s dechem a užití
správného tempa řeči
Vhodný výběr jazykových
prostředků, mimika, gesta
Základní komunikační
pravidla
- oslovení, zahájení a
ukončení dialogu, role
mluvčího a posluchače,
střídání rolí, zdvořilost
Komunikační žánry
- pozdrav, oslovení, prosba,
omluva, vzkaz, dialog na
základě obrazového
materiálu
Komunikační žánry
- pozdrav, oslovení, prosba,
omluva, vzkaz, dialog na
základě obrazového
materiálu

PÍSEMNÝ PROJEV
OVO 8: zvládá základní hygienické
návyky spojené se psaním
OVO 9: píše správné tvary písmen
a číslic, správně spojuje písmena
i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev

DV: upevňuje si základní hygienické
návyky spojené se psaním
DV: v zásadě píše správné tvary
písmen a číslic, obvykle správně
spojuje písmena i slabiky, učí se
kontrolovat vlastní písemný projev
DV: vštěpuje si zásady techniky psaní







Správné sezení, držení psacího
náčiní, hygiena zraku
Technika psaní
- úhledný, čitelný, přehledný
písemný projev
Docvičování tvarů psacího
písma, málo používaná
písmena malé i velké abecedy
(X, Y, W)
Kontrola písemného projevu

Průřezová témata

OSV 8 Komunikace: dovednosti pro
sdělování verbální i neverbální

OSV 8 Komunikace: specifické
komunikační dovednosti, dialog,
komunikace v různých situacích

Očekávané výstupy
OVO 10: píše věcně i formálně
správně jednoduchá sdělení

Dílčí výstupy

Učivo

DV: učí se psát věcně i formálně
správně jednoduchá sdělení
DV: píše poznané jednoduché žánry
písemného projevu



Průřezová témata

Žánry písemného projevu
- adresa, blahopřání, pozdrav
z prázdnin, obrázková
osnova vypravování,
jednoduchá osnova
vypravování

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
OVO 12: rozlišuje zvukovou
a grafickou podobu slova, člení slova
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky

DV: rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova, člení slova na hlásky
a slabiky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
DV: vyjmenuje samohlásky a
souhlásky
DV: snaží se používat zásady
modulace souvislé řeči






Slovo – hlásky, slabiky
Dělení hlásek
Sluchové rozlišení hlásek
Modulace souvislé řeči
- tempo, intonace, přízvuk,
hlasitost

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV
OVO 13: porovnává významy slov,
zvláště slova opačného významu
a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledává
v textu slova příbuzná
OVO 14: porovnává a třídí slova
podle zobecněného významu – děj,
věc, okolnost, vlastnost

DV: učí se porovnávat významy slov



Významy slov

DV: učí se porovnávat a třídit slova
podle zobecněného významu
DV: významy podstatných jmen



Slova podle zobecněného
významu
Podstatná jména



TVAROSLOVÍ
OVO 15: rozlišuje slovní druhy
v základním tvaru
OVO 16: užívá v mluveném projevu
správné gramatické tvary podstatných
jmen, přídavných jmen a sloves

DV: seznamuje se se slovními druhy,
poznává podstatná jména a slovesa v
základním tvaru
DV: učí se užívat v mluveném
projevu správné gramatické tvary
podstatných jmen a sloves




Slovní druhy
- podstatná jména
- slovesa v základním tvaru
Správné gramatické tvary
podstatných jmen a sloves v
mluveném projevu

OSV 8 Komunikace: komunikační
dovednost

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

SKLADBA
OVO 17: spojuje věty do
jednodušších souvětí vhodnými
spojkami a jinými spojovacími výrazy
OVO 18: rozlišuje v textu druhy vět
podle postoje mluvčího a k jejich
vytvoření volí vhodné jazykové
i zvukové prostředky

DV: vytváří jednoduchá souvětí, učí
se vybírat spojky nebo spojovací
výrazy
DV: poznává v textu druhy vět podle
postoje mluvčího
DV: používá správná interpunkční
znaménka ve větách oznamovacích,
tázacích, rozkazovacích




Věta, pořádek slov ve větě
Řazení vět v textu




Věty podle postoje mluvčího
Interpunkční znaménka
- tečka, vykřičník, otazník

PRAVOPIS
OVO 19: 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

DV: odůvodňuje a píše správně: i/y
po tvrdých a měkkých souhláskách,
dě,tě,ně, ú/ů,bě, pě, vě mimo
morfologický šev, párové souhlásky
DV: píše velká písmena na začátku
vět a v typických příkladech vlastních
jmen osob a zvířat



Pravopis lexikální
- y/i po tvrdých a měkkých
souhláskách
- ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě
mimo morfologický šev
- orientačně párové souhlásky
- velká písmena na začátku vět
- vlastní jména osob a zvířat

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ, ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ
OVO 21: vyjadřuje své dojmy z četby
a zaznamenává je

DV: snaží se rozpoznat své zážitky
z četby a vyjadřovat své dojmy
a pocity




Zážitky z čtení a naslouchání
Vyjadřování dojmů a pocitů
z četby literárních textů

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM
OVO 20: čte a přednáší zpaměti
ve vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřené věku

DV: vypravuje příběh čteného nebo
slyšeného literárního textu
DV: přednáší vhodné literární texty



OVO 23: pracuje tvořivě s literárním
textem podle pokynů učitele a podle
svých schopnost

DV: účastní se dramatizací, přijímá
role
DV: vytváří vlastní ilustrace k textům






Vypravování čteného a
slyšeného textu
Přednes vhodných literárních
textů
Dramatizace
Vlastní výtvarný doprovod k
literárním textům

OSV 8 Komunikace: specifické
komunikační dovednosti, otevřená
pozitivní komunikace

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY
OVO 22: rozlišuje vyjadřování
v próze a ve verších, odlišuje
pohádku od ostatních vyprávění

DV: rozliší vyjadřování v próze
a ve verších
DV: orientuje se v pojmech básník,
spisovatel, kniha, čtenář
DV: odlišuje pohádku od ostatních
vyprávění, pozná básničku
DV: navštěvuje divadelní
představení a učí se správnému
chování v divadle





Literární druhy
- poezie, próza
Literární pojmy
- básník, spisovatel, kniha,
čtenář
Literární žánry
- básně, pohádky, ostatní
vypravování, divadelní
představení

Průřezová témata

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Český jazyk
1.období - 3.ročník
9 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 3. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Český jazyk ve 3. ročníku směřuje k:
Komunikační a slohová výchova
 plynulému čtení s porozuměním
 porozumění písemným nebo mluveným pokynům
 respektování základních komunikačních pravidel v rozhovoru
 vytvoření krátkého mluveného projevu
 osvojení základních hygienických pravidel spojených se psaním
 psaní věcně i formálně správného jednoduchého sdělení
 kultivovanému projevu
Jazyková výchova
 rozlišení grafické a zvukové podoby slova
 porovnávání významu slov
 rozlišení slovních druhů v základním tvaru
 užití správných gramatických tvarů podstatných jmen a sloves
 volbě vhodných jazykových i zvukových prostředků
 odůvodňování a správnému psaní i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách ve
vyjmenovaných slovech
 správnému psaní typických příkladů vlastních jmen
Literární výchova
 poslechu literárních textů
 zážitkovému čtení a naslouchání
 tvořivým činnostem s literárním textem
 poznávání základních literárních pojmů

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVAVÝCHOVA
ČTENÍ
OVO 1: plynule čte s porozuměním
texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti



OVO 1: rozvíjí plynulé čtení
náročnějších textů



OVO 2: porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
složitosti

OVO 2: vyhledá klíčová slova a věty
v textu, pokouší se získat při čtení
základní informace
DV: porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
složitosti





Praktické čtení
- pozorné, plynulé, přiměřeně
rychlé, čtení hlasité i tiché.
Zdokonalování techniky čtení
Porozumění přiměřeným
textům
Věcné čtení
- čtení jako zdroj informací,
čtení vyhledávací (klíčová
slova, věty)
Hygienické návyky při čtení

NASLOUCHÁNÍ
OVO 3: respektuje základní
komunikační pravidla v rozhovoru

OVO 3: získává zážitky z naslouchání
a vyjadřuje své dojmy
DV: respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru






Praktické naslouchání
- zdvořilé, ohleduplné,
kontakt s partnerem
Věcné naslouchání
- pozorné, soustředěné,
aktivní reakce na mluvčího
Role mluvčího a posluchače,
střídání rolí
Zážitkové naslouchání

MLUVENÝ PROJEV
OVO 4: pečlivě vyslovuje, opravuje
svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost

OVO 4: na základě svých dispozic
správně vyslovuje nejznámější přejatá
slova
DV: pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou výslovnost




Cvičení správné výslovnosti
(slova přejatá)
Oprava nesprávné a nedbalé
výslovnosti

Průřezová témata

Očekávané výstupy
OVO 5: v krátkých mluvených
projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči

Dílčí výstupy

Učivo

OVO 5: v krátkých mluvených
projevech správně dýchá a volí
vhodné tempo řeči




OVO 6: volí vhodné verbální
i nonverbální prostředky řeči
v běžných školních i mimoškolních
situacích

OVO 6: volí vhodné verbální
i nonverbální prostředky řeči
v běžných školních i mimoškolních
situacích





OVO 7: na základě vlastních zážitků
tvoří krátký mluvený projev

OVO 7: pokouší se používat
vyjadřování závislé na komunikační
situaci
DV: na základě vlastních zážitků tvoří
krátký mluvený projev
OVO 11: seřadí ilustrace podle dějové OVO 11: vypravuje podle obrázkové
posloupnosti a vypráví podle nich
osnovy
jednoduchý příběh





Technika mluveného projevu
– dýchání, tvoření hlasu,
tempo, plynulost,
zvukové prostředky řeči
– intonace, hlasitost,
přízvuky
Základní komunikační
pravidla
- oslovení, zahájení a
ukončení dialogu, střídání
rolí, zdvořilé vystupování
Výběr jazykových prostředků
Mimojazykové prostředky řeči
(mimika, gesta)
Základy mluveného projevu
závislého na komunikační
situaci
Komunikační žánry
- vypravování podle osnovy
- vypravování podle
obrazového materiálu
- vypravování podle
vlastních zážitků

PÍSEMNÝ PROJEV
OVO 8: zvládá základní hygienické
návyky spojené se psaním

OVO 8: zvládá základní hygienické
návyky spojené se psaním

OVO 9: píše správné tvary písmen
a číslic, správně spojuje písmena
i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev

OVO 9: píše správné tvary písmen
a číslic, správně spojuje písmena
i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev



Základní hygienické návyky
- správné sezení, držení psacího
náčiní, hygiena zraku, zacházení
s grafickým materiálem
 Technika psaní
- úhledný, čitelný a přehledný
písemný projev
 Kontrola vlastních písemných
projevů

Průřezová témata

OSV 8:Komunikace: dovednosti pro
sdělení verbální a neverbální
OSV 9: Kooperace a kompetice:
rozvoj sociálních dovedností pro
kooperaci

OSV 8 Komunikace: specifické
komunikační dovednosti, dialog,
komunikace v různých situacích

Očekávané výstupy
OVO 10: píše věcně i formálně
správně jednoduchá sdělení

Dílčí výstupy

Učivo

OVO 10: píše věcně i formálně
správně jednoduchá sdělení



Průřezová témata

Žánry písemného projevu
- vypravování podle osnovy,
popis zvířete, popis předmětu,
omluvenka,blahopřání

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
OVO 12: rozlišuje zvukovou
a grafickou podobu slova, člení slova
na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky

DV: rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova
DV: správně vyslovuje samohlásky
a souhláskové skupiny
DV: produkuje souvislou řeč



Zvuková a grafická podoba
slov
 Výslovnost souhláskových
skupin
 Výslovnost krátkých a
dlouhých samohlásek
 Spisovná a nespisovná
výslovnost
 Modulace souvislé řeči
- intonace, přízvuky, hlasitost,
tempo

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV
OVO 13: porovnává významy slov,
zvláště slova opačného významu
a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá
v textu slova příbuzná

OVO 14: porovnává a třídí slova
podle zobecněného významu – děj,
věc, okolnost, vlastnost

DV: zná aktivně abecedu, vyhledává
a zařazuje slova podle abecedy
DV: porovnává významy slov, zvláště
slova opačného významu a slova
významem souřadná, nadřazená
a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná
OVO 14: porovnává a třídí slova
podle zobecněného významu – děj,
věc, okolnost, vlastnost








Slova a pojmy
Abeceda, řazení slov podle
abecedy
Vyhledávání v seznamech
Význam slov, porovnávání
významů slov
Slova souznačná a protikladná
MEV 1 Kritické čtení a vnímání
Porovnávání a třídění slov
podle zobecněného významu – mediálních sdělení: hodnotící prvky
ve sdělení – výběr slov
děj, věc, okolnost, vlastnost

TVAROSLOVÍ
OVO 15: rozlišuje slovní druhy
v základním tvaru

OVO 15: rozlišuje slovní druhy
v základním tvaru




Slovní druhy, zařazování slov
v základním tvaru ke slovním
druhům

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

OVO 16: užívá v mluveném projevu
správné gramatické tvary podstatných
jmen, přídavných jmen a sloves

OVO 16: určuje mluvnické kategorie
podstatných jmen a sloves
DV: skloňuje a časuje jednoduchá
slova
DV: užívá v mluveném projevu
správné gramatické tvary podstatných
jmen, přídavných jmen a sloves





Mluvnické kategorie
podstatných jmen: pád, číslo,
rod
Mluvnické kategorie sloves:
osoba, číslo, čas
Skloňování a časování

Průřezová témata
OSV 8 Komunikace: komunikační
dovednosti

SKLADBA
OVO 17: spojuje věty do
jednodušších souvětí vhodnými
spojkami a jinými spojovacími výrazy
OVO 18: rozlišuje v textu druhy vět
podle postoje mluvčího a k jejich
vytvoření volí vhodné jazykové
i zvukové prostředky

OVO 17: spojuje věty do
jednodušších souvětí vhodnými
spojkami a jinými spojovacími výrazy
OVO 18: rozlišuje v textu druhy vět
podle postoje mluvčího a k jejich
vytvoření volí vhodné jazykové
i zvukové prostředky






Věta jednoduchá, spojování
vět do jednoduchých souvětí
Spojky a jiné spojovací výrazy
Věty podle postoje mluvčího
Melodie věty

PRAVOPIS
OVO 19: 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

OVO 19: 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







Vyjmenovaná slova
Slova příbuzná
Skupiny bě, pě, vě, mě (mimo
morfologický šev)
Vlastní jména míst - obce,
řeky, hory
Psaní nejčastějších přejatých
slov

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ, ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ
OVO 21: vyjadřuje své pocity
z přečteného textu

OVO 21: vyjadřuje své pocity
z přečteného textu




Zážitkové čtení - čerpání
prožitků a dojmů z literárních
textů
Vyjadřování pocitů

OSV 8 Komunikace: specifické
komunikační dovednosti, otevřená
pozitivní komunikace

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM
OVO 20: čte a přednáší zpaměti
ve vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřené věku

OVO 23: pracuje tvořivě s literárním
textem podle pokynů učitele a podle
svých schopností

OVO 20: volně reprodukuje přečtený
nebo slyšený literární text, účastní se
dramatizací, přijímá role
DV: vytváří vlastní ilustrace
k literárním textům, čte a přednáší
zpaměti ve vhodném frázování
a tempu literární texty přiměřené věk
OVO 23: pracuje tvořivě s literárním
textem podle pokynů učitele a podle
svých schopností








Přednes vhodných literárních
textů
Volná reprodukce přečteného
nebo slyšeného textu

Dramatizace
Vlastní výtvarný doprovod
Rozvoj čtenářství

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY
OVO 22: rozlišuje vyjadřování
v próze a ve verších, odlišuje
pohádku od ostatních vyprávění

OVO 22: rozlišuje vyjadřování
v próze a ve verších, odlišuje
pohádku od ostatních vyprávění



Literární druhy
- poezie, próza, drama
 Literární žánry
- báseň, pohádka, povídka,
divadelní hra
- spisovatel, básník, divadelní
představení, herec

MV 3 Etnický původ: základní
informace o různých etnických a
kulturních skupinách žijících v české
a evropské společnosti

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Český jazyk
2.období - 4.ročník
7 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Český jazyk ve 4. ročníku směřuje k:
Komunikační a slohová výchova
 čtení s porozuměním potichu i nahlas
 reprodukci přiměřeně složitých sdělení
 náležité intonaci podle komunikačního záměru
 užívání spisovné výslovnosti
 psaní jednoduchých komunikačních žánrů
Jazyková výchova
 rozvíjení slovní zásoby
 rozlišování spisovných a nespisovných tvarů
 rozlišování slovních druhů a jejich využívání v gramaticky správných tvarech v mluveném projevu
 rozlišování věty jednoduché a souvětí, užívání vhodných spojovacích výrazů
 rozvíjení základů správného pravopisu
Literární výchova
 poslechu literárních textů
 zážitkovému čtení a naslouchání
 tvořivým činnostem s literárním textem
 orientaci v základních literárních pojmech

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVAVÝCHOVA
ČTENÍ
OVO 1: čte s porozuměním
přiměřeně náročné texty potichu
i nahlas

OVO 2: rozlišuje podstatné
a okrajové informace v textu
vhodném pro daný věk, podstatné
informace zaznamenává

OVO 1: dodržuje správnou techniku
čtení
DV: podle svých schopností přečte
předem připravený text správnou
technikou čtení
DV: po tichém čtení je schopen
reprodukovat text – jednoduše zachytí
posloupnost děje
DV: čte s porozuměním textu
DV:snaží se o přednes čteného textu
DV: dodržuje hygienické návyky
při čtení
OVO 2: jednoduše vysvětlí pojmy
podstatné a okrajové informace
DV: ve vhodné úpravě zaznamená
s pomocí učitele podstatné informace
DV: učí se používat slovník
a encyklopedii













Praktické čtení
- pozorné, plynulé, přiměřeně
rychlé
Uvědomělé hlasité čtení
- dodržování správné techniky
čtení
Tiché čtení
- schopnost reprodukce
posloupnosti
děje
Čtení s porozuměním
Čtení s přednesem
Hygienické návyky při čtení
Věcné čtení
- čtení jako zdroj informací,
čtení
vyhledávací (klíčová slova a
věty)
Záznam podstatných
informací
Literární slovník,
encyklopedie

NASLOUCHÁNÍ
OVO 3: posuzuje úplnost či
neúplnost jednoduchého sdělení

OVO 3: je ohleduplný a zdvořilý
k partnerovi, navazuje s ním kontakt
DV: třídí jednoduché druhy sdělení



Praktické naslouchání
- zdvořilost, ohleduplnost,
kontakt s partnerem
 Posuzování úplnosti
jednoduchého sdělení

MEV 1 Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení: hodnotící prvky,
výběr slov a záběrů
identifikace základních orientačních
prvků v textu

Očekávané výstupy
OVO 4: reprodukuje obsah
přiměřeně složitého sdělení
a zapamatuje si z něj podstatná fakta

Dílčí výstupy

Učivo

OVO 4: při naslouchání je pozorný,
ohleduplný, aktivní, zná roli mluvčího
a posluchače, uvědomuje si střídání
rolí
DV: učí se rozlišovat podstatná fakta
ve sdělení,pokouší se klást vhodné
otázky; snaží se o správnou
reprodukci sdělení
DV: sděluje své dojmy a pocity

Průřezová témata



Věcné naslouchání
- pozorné, soustředěné, aktivní
role mluvčího a posluchače,
střídání rolí
 Reprodukce přiměřeně
složitého sdělení, reprodukce
podstatných fakt, kladení
otázek
 Záznam slyšeného projevu
 Zážitkové naslouchání

MLUVENÝ PROJEV
OVO 5: vede správně dialog,
telefonický rozhovor, zanechá vzkaz
na záznamníku

OVO 6: rozpoznává manipulativní
komunikaci v reklamě
OVO 7: volí náležitou intonaci,
přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru

OVO 5: používá základní
komunikační pravidla
DV: dokáže správně oslovit, zahájit
i ukončit dialog i telefonický
rozhovor
DV: rozlišuje telefonické hovory
podle obsahu (přivolání pomoci, linka
bezpečí, běžný hovor, manipulativní
hovor – cizí osoba)
DV: učí se zanechat vzkaz na
záznamníku
OVO 6: vyjmenuje, kde a jakým
způsobem se setkává s reklamou
DV: s pomocí učitele se učí rozlišovat
různé druhy reklam
OVO 7: využívá techniku mluveného
projevu
DV: učí se vyjadřovat podle svého
komunikačního záměru a
komunikační situace



Základní komunikační
pravidla
- střídání rolí mluvčího a
posluchače, zdvořilé
vystupování, oslovení,
zahájení a ukončení dialogu
 Komunikační žánry
- dialog, telefonický rozhovor,
vzkaz na záznamníku,
vypravování vlastních zážitků,
popis osob, zvířat, věcí
 Reklamy







Základy techniky mluveného
projevu - intonace, přízvuk,
pauzy, plynulost, zvukové
prostředky řeči
Vyjadřování závislé na
komunikační situaci a
komunikačním záměru
Mimojazykové prostředky řeči
Zdvořilé vyjadřování

OSV 8 Komunikace: dovednosti pro
sdělování verbální a neverbální,
specifické komunikační dovednosti,
dialog, komunikace v různých
situacích, otevřená a pozitivní
komunikace

MEV 1 Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení: pěstování
kritického přístupu ke zpravodajství
a reklamě
OSV 8 Komunikace: dovednosti
pro sdělování verbální i neverbální
(technika řeči, výraz řeči, cvičení
v neverbálním sdělování)

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

OVO:8: rozlišuje spisovnou
a nespisovnou výslovnost a vhodně ji
užívá podle komunikační situace

DV: rozliší spisovnou a nespisovnou
výslovnost
DV: vyjmenuje situace, kde by se měl
spisovný jazyk používat




Průřezová témata

Výběr vhodných jazykových
prostředků podle komunikační
situace
Spisovná a nespisovná
výslovnost

PÍSEMNÝ PROJEV
OVO 9: píše správně po stránce
obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry

OVO 10: sestaví osnovu vyprávění
a na jejím základě vytváří krátký
mluvený nebo písemný projev
s dodržením časové posloupnosti

OVO 9: podle daného návodu napíše
obsahově i formálně správně vzkaz,
oznámení, pozvánku i zprávu
DV: čte tiskopisy, uvědomuje si
potřebnost a důležitost uváděných
údajů
DV: zná a dodržuje techniku psaní,
především úhlednost a čitelnost
DV: dodržuje hygienické návyky
při psaní
DV: kontroluje své písemné projevy
OVO 10: rozpozná základní části
osnovy vyprávění, s pomocí učitele
vytváří a zapisuje podrobněji její
jednotlivé části
DV: pracuje se sestavenou osnovou
DV: seznamuje se s rozdíly mezi
vyprávěním, popisem a dopisem,
získané informace prakticky využívá,
používá jednoduchý slovník a
encyklopedii



Technika psaní
- úhledný, přehledný, čitelný
písemný projev
 Kontrola vlastních textů
 Hygienické návyky při psaní
 Žánry písemného projevu
- vzkaz, oznámení, pozvánka,
zpráva, vypravování, popis,
dopis, jednoduché tiskopisy dotazník, přihláška





OSV 8 Komunikace: specifické
komunikační dovednosti
MEV 2 Interpretace mediálního
sdělení a reality: různé typy sdělení,
jejich rozlišování a jejich funkce

Vytváření osnovy
Základní části osnovy
Využívání osnovy při psaní
vypravování, popisu, dopisu
Vypisování jednoduchých
údajů ze slovníku a
encyklopedie

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
spisovně vyslovuje česká a nejčastěji
užívaná cizí slova

DV: zná zásady spisovné výslovnosti
DV: moduluje souvislou řeč
DV: člení souvislou řeč





Zásady spisovné výslovnosti
Modulace souvislé řeči
Členění souvislé řeči

OSV 8 Komunikace: dovednosti
pro sdělování – technika řeči

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV
OVO 11: porovnává významy slov,
zvláště stejného nebo podobného
významu

OVO 11: orientuje se v uváděných
pojmech a dokáže je od sebe odlišit
i využívat

OVO 12: rozlišuje ve slově kořen,
část příponovou, předponovou
a koncovku

OVO 12: naznačí stavbu slova –
kořen, předponu a příponovou část
DV: učí se správně využívat stavbu
slova při dělení slov
DV: v příponové části odlišuje při
skloňování a časování koncovku



Slovní zásoba
- slova jednovýznamová
a mnohovýznamová,
antonyma, synonyma,
homonyma
 Stavba slova
- kořen, předpona, přípona
 Dělení slov na konci řádku
 Rozlišení přípony a koncovky
při skloňování a časování

TVAROSLOVÍ
OVO 13: určuje slovní druhy
plnovýznamových slov a využívá je
v gramaticky správných tvarech
ve svém mluveném projevu

OVO 14: rozlišuje slova spisovná
a jejich nespisovné tvary

OVO 13: zná správné otázky a další
pomůcky při rozlišování slovních
druhů a používá je
DV: skloňuje a časuje slova,
uvědomuje si gramaticky správné
tvary
DV: určuje základní mluvnické
kategorie, zvratná slovesa
OVO 14: Rozliší slova spisovná
a nespisovná
DV: určí nespisovné tvary slov
i odlišnou výslovnost samohlásek,
souhlásek a souhláskových skupin











Slovní druhy ohebné a
neohebné
Skloňování podstatných jmen
Mluvnické kategorie: pád,
číslo, rod, vzor
Časování sloves
Mluvnické kategorie:
osoba,číslo, čas
Rozlišování zvratných sloves
Spisovné a nespisovné tvary
slov
Odlišná výslovnost hlásek
v nespisovných tvarech slov

SKLADBA
OVO 15: vyhledává základní
skladební dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici označuje základ
věty

OVO 15: ve větě jednoduché vyhledá
základní skladební dvojici
DV: orientuje se v pořádku slov
ve větě





Základní skladební dvojice
Základ věty
Pořádek slov ve větě

Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

OVO 16: odlišuje větu jednoduchou
a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí

Učivo

OVO 16: podle počtu sloves rozliší
větu jednoduchou od souvětí
DV: podle počtu sloves určí počet
vět v souvětí, určí spojovací výrazy
OVO 17: pozná nevhodný výběr
spojovacího výrazu v závislosti
na smysluplnosti sdělení

OVO 17: užívá vhodných
spojovacích výrazů, podle potřeby
projevu je obměňuje




Věta jednoduchá a souvětí
Určování počtu vět v souvětí



Spojky a jiné spojovací výrazy
v souvětí
Obměna spojek a spojovacích
výrazů



Průřezová témata

PRAVOPIS
OVO 18: píše správně i/y ve slovech
po obojetných souhláskách

OVO 18: přiřazuje k vyjmenovaným
slovům i slova příbuzná – odůvodní
pravopis
DV: učí se využívat pomůcky
při řešení správného pravopisu –
např. Pravidla českého pravopisu
DV: orientuje se ve správném psaní
koncovek sloves v přítomném čase
OVO 19: řeší správně shodu přísudku
s podmětem v psaném projevu

OVO 19: zvládá základní příklady
syntaktického pravopisu



Lexikální pravopis
- vyjmenovaná slova a slova s
nimi příbuzná
 Morfologický pravopis
- koncovky podstatných jmen
podle vzorů slovesa v
přítomném čase
 Pravidla českého pravopisu
 Syntaktický pravopis
- shoda přísudku s holým
podmětem v jednoduchých
případech

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ, ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ
OVO 20: vyjadřuje své dojmy z četby
a zaznamenává je

OVO 20: pojmenovává své dojmy
z četby, učí se je vyjadřovat slovně,
výtvarně i dramaticky
DV: získává vztah k literatuře a čte
knihy podle vlastního zájmu



Zážitkové čtení a naslouchání
- získávání pocitů a dojmů
při poslechu i četbě literárních
textů
 Vyjadřování zážitků slovně,
písemně, kresbou, dramatizací
 Rozvoj čtenářství

OSV 8 Komunikace: specifické
komunikační dovednosti, otevřená
a pozitivní komunikace

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM
OVO 21: volně reprodukuje text
podle svých schopností, tvoří vlastní
literární text na dané téma

OVO 21: přednáší vhodné literární
texty
DV: reprodukuje předem připravený
text
DV: podle zadané osnovy napíše
literární text na dané téma
DV: účastní se dramatizací a přijímá
role
DV: vytváří vlastní ilustrace
k literárním textům



Tvořivé činnosti s literárním
textem
- přednes básní a prózy
- dramatizace-nácvik hříčky,
scénky
- volná reprodukce přečteného
nebo slyšeného textu
- vlastní tvořivé psaní
- vlastní výtvarný doprovod
k literárním textům

OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity, tvořivost
v mezilidských vztazích
OSV 9 Kooperace a kompetice:
rozvoj individuálních a sociálních
dovedností pro etické zvládnutí
soutěže a konkurence

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY
OVO 22: rozlišuje různé typy
uměleckých a neuměleckých textů

OVO 23: při jednoduchém rozboru
literárních textů používá elementární
literární pojmy

OVO 22: rozlišuje pojmy umělecký
a neumělecký text
DV: pojmenovává na základě nabídky
různé typy uměleckých a
neuměleckých textů
OVO 23: vyjmenuje základní literární
druhy textů
DV: odliší od sebe pohádku, bajku
a povídku
DV: používá a dovede vysvětlit
pojmy spisovatel, básník, báseň próza
DV: vyznačí v básni slova, která se
rýmují; odlišuje pojmy rým - verš
DV: vysvětlí rozdílnou roli herce a
režiséra
DV: využívá k četbě časopisy pro děti
DV: seznámí se s řádem místní
knihovny
DV: orientuje se ve filmových
a televizních produkcích pro děti






Umělecké a neumělecké texty
Základní charakteristika
uměleckých a neuměleckých
textů, jejich rozlišnosti

Základní literární pojmy
- literární druhy – poezie,
próza, drama
- literární žánry – báseň,
pohádka, bajka, povídka
- spisovatel, básník, báseň,
próza
- verš, rým, přirovnání
- divadelní přestavení, herec,
režisér
 Časopisy pro děti
 Film a televize

MEV 1 Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení: rozlišování
zábavních prvků ve sdělení
od informativních

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Český jazyk
2.období - 5.ročník
7 VH / týden

Cílové zaměření předmětu v 5. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Český jazyk v 5. ročníku směřuje k:
Komunikační a slohová výchova
 čtení s porozuměním
 rozlišuje a zaznamenává podstatné informace
 reprodukuje sdělení a pamatuje si podstatná fakta
 vytváří osnovu a na jejím základě krátký mluvený i písemný projev
 volí náležitou intonaci i spisovnou výslovnost podle komunikační situace
 správně píše jednoduché komunikační žánry
Jazyková výchova
 rozšiřování slovní zásoby
 stavba slova
 základní orientace v lexikálním, syntaktickém i morfologickém pravopise
 využívání správných tvarů slov v mluveném i písemném projevu
 využívání jednoduchých vět i souvětí ke komunikaci
Literární výchova
 poslechu literárních textů
 zážitkovému čtení a naslouchání
 tvořivým činnostem s literárním textem
 poznávání základních literárních pojmů

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVAVÝCHOVA
ČTENÍ
OVO 1: čte s porozuměním
přiměřeně náročné texty potichu
i nahlas

OVO 2: rozlišuje podstatné
a okrajové informace v textu
vhodném pro daný věk, podstatné
informace zaznamenává

OVO 1: čte s porozuměním
přiměřeně náročné texty potichu
i nahlas
DV: stále zdokonaluje techniku čtení
DV: pozná orientační prvky v textu
DV: snaží se číst s přednesem
DV: dodržuje hygienické návyky
při čtení

OVO 2: rozlišuje podstatné
a okrajové informace v textu
vhodném pro daný věk, podstatné
informace zaznamenává
DV: využívá slovníky a encyklopedie












Praktické čtení
- pozorné, plynulé přiměřeně
rychlé, uvědomělé hlasité
čtení, tiché čtení
– pozorné čtení
Zdokonalování techniky čtení
Znalost orientačních prvků v
textu
Porozumění čteným textům
Čtení s přednesem
Hygienické návyky při čtení
Věcné čtení
- čtení jako zdroj informací
čtení vyhledávací – rozlišení
podstatných a okrajových
informací záznam podstatných
informací
Využívání slovníků a
encyklopedií

NASLOUCHÁNÍ
OVO 3: posuzuje úplnost či
neúplnost jednoduchého sdělení

OVO 3: posuzuje úplnost či
neúplnost jednoduchého sdělení



Praktické naslouchání
- ohleduplné, zdvořilé,
vyjadřující kontakt s partnerem
 Věcné naslouchání
- pozorné, soustředěné, s
aktivní reakcí na mluvčího,
posuzování úplnosti nebo
neúplnosti jednoduchého
sdělení

MEV 1 Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení: hodnotící prvky,
výběr slov a záběrů, identifikace
základních orientačních prvků v textu

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

OVO 4: reprodukuje obsah přiměřeně OVO 4: reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si z něj složitého sdělení a zapamatuje si z něj
podstatná fakta
podstatná fakta
DV: zaznamená slyšený projev
a reaguje na něj otázkami
DV: sděluje své dojmy z naslouchání







Průřezová témata

Zaznamenávání slyšeného
projevu
Reakce otázkami
Zapamatování podstatných
fakt
Reprodukce obsahu slyšeného
projevu
Zážitkové naslouchání

MLUVENÝ PROJEV


OVO 5: vede správně dialog,
telefonický rozhovor, zanechá vzkaz
na záznamníku

OVO 5: vede správně dialog,
telefonický rozhovor, zanechá vzkaz
na záznamníku
DV: tvoří zprávu, oznámení,
vypravování
DV: dodržuje základní komunikační
pravidla

OVO 6: rozpoznává manipulativní
komunikaci v reklamě

OVO 6: s pomocí učitele rozpoznává
manipulativní komunikaci v reklamě

OVO 7: volí náležitou intonaci,
přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru

OVO 7: volí náležitou intonaci,
přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru




OVO 8: rozlišuje spisovnou
a nespisovnou výslovnost a vhodně ji
užívá podle komunikační situace

OVO 8: rozlišuje spisovnou
a nespisovnou výslovnost a vhodně ji
užívá podle komunikační situace



Základní komunikační
pravidla
- střídání rolí mluvčího a
posluchače, zdvořilé
vystupování
 Komunikační žánry
- dialog, telefonický rozhovor,
vzkaz na záznamníku, zpráva,
oznámení, vypravování
 Reklamy




OSV 8 Komunikace: dovednosti pro
sdělování verbální a neverbální,
specifické komunikační dovednosti,
dialog, komunikace v různých
situacích, otevřená a pozitivní
komunikace

MEV 1 Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení: pěstování
kritického přístupu ke zpravodajství a
reklamě, hodnotící prvky ve sdělení
(výběr slov a záběrů)
OSV 8 Komunikace: dovednosti
komunikačním záměru
Mimojazykové prostředky řeči pro sdělování verbální i neverbální
(technika řeči, výraz řeči, cvičení
v neverbálním sdělování)
MV 1 Kulturní diferenciace:
Vyjadřování závislé na
poznávání vlastního kulturního
komunikační situaci
zakotvení
Využívání spisovné a
nespisovné výslovnosti
Zdvořilé vyjadřování

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

PÍSEMNÝ PROJEV
OVO 9: píše správně po stránce
obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry

OVO 10: sestaví osnovu vyprávění
a na jejím základě vytváří krátký
mluvený nebo písemný projev
s dodržením časové posloupnosti

OVO 9: píše správně po stránce
obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry. Odliší popis od
vyprávění
DV: pozná rozdíl mezi soukromým
a úředním dopisem
DV: zdokonaluje techniku psaní
DV: dodržuje základní hygienické
návyky při psaní
OVO 10: sestaví osnovu vyprávění
a na jejím základě vytváří krátký
mluvený nebo písemný projev
s dodržením časové posloupnost



Upevňování techniky psaní
- dodržování základních
hygienických návyků při psaní
 Komunikační žánry
- zpráva, oznámení, dopis,
popis, inzerát, tiskopisy –
dotazník, dotazník, přihláška

OSV 8 Komunikace: specifické
komunikační dovednosti
MEV 2 Interpretace mediálního
sdělení a reality: různé typy sdělení,
jejich rozlišování a jejich funkce





MEV 6 Tvorba mediálního sdělení:
tvorba mediálního sdělení pro školní
časopis, rozhlas, televizi či
internetové médium

Vyprávění
Vytváření osnovy
Vytváření vlastního vyprávění
s dodržováním časové
posloupnosti

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
Spisovně vyslovuje česká a běžně
užívaná cizí slova

DV: dodržuje zásady spisovné
výslovnosti
DV: využívá v mluvené řeči tempo,
intonaci, přízvuky
DV: správně vyslovuje běžná cizí
slova




Zásady spisovné výslovnosti
Modulace souvislé řeči
- tempo, intonace, přízvuk
 Výslovnost nejpoužívanějších
cizích slov

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV
OVO 11: porovnává významy slov,
zvláště stejného nebo podobného
významu
OVO 12: rozlišuje ve slově kořen,
část příponovou, předponovou
a koncovku

OVO 11: porovnává významy slov,
zvláště stejného nebo podobného
významu
OVO 12: rozlišuje ve slově kořen,
část příponovou, předponovou
a koncovku
DV: seznamuje se se psaním ě/je ve
slovech, předložek a předpon







Slova jednovýznamová a
mnohovýznamová, antonyma,
synonyma, homonyma
Stavba slova
- kořen, předpona, přípona,
koncovka, slova příbuzná
Dělení slov na konci řádku
Předložky, předpony
Bě/bje,vě/vje, ….

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

TVAROSLOVÍ
OVO 13: určuje slovní druhy
plnovýznamových slov a využívá je
v gramaticky správných tvarech
ve svém mluveném projevu

OVO 13: určuje slovní druhy
plnovýznamových slov a využívá je
v gramaticky správných tvarech
ve svém mluveném projevu
DV: určuje mluvnické kategorie
podstatných jmen
DV: rozlišuje přídavná jména tvrdá
a měkká
DV: určuje mluvnické kategorie
sloves
DV: pozná zvratné sloveso
DV: rozliší slovesné tvary








OVO 14: rozlišuje slova spisovná
a jejich nespisovné tvary

OVO 14: rozlišuje slova spisovná
a jejich nespisovné tvary



OSV 8 Komunikace: komunikační
Slovní druhy ohebné i
dovednosti
neohebné
Podstatná jména
- mluvnické kategorie – pád,
číslo, rod vzor
Přídavná jména
- rozlišení přídavných jmen
tvrdých a měkkých
Slovesa
- mluvnické kategorie – osoba,
číslo, způsob (oznamovací,
rozkazovací), čas
Zvratná slovesa
Jednoduché a složené slovesné
tvary
MEV 6 Tvorba mediálního sdělení:
Slova spisovná a nespisovná
uplatnění a výběr výrazových
prostředků pro tvorbu věcně
správných sdělení

SKLADBA
OVO 15: vyhledává základní
skladební dvojici a v neúplné
základní skladební dvojici označuje
základ věty

OVO 15: vyhledává základní
skladební dvojici a v neúplné
základní skladební dvojici označuje
základ věty






OVO 16: odlišuje větu jednoduchou
a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí

OVO 16: odlišuje větu jednoduchou
a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí




OVO 17: užívá vhodných
spojovacích výrazů, podle potřeby

OVO 17: užívá vhodných
spojovacích výrazů, podle potřeby




Základní skladební dvojice
Podmět holý a rozvitý
Přísudek holý a rozvitý
Část podmětová a část
přísudková v neúplných zákl.
skladebních dvojicích
Věta jednoduchá a souvětí
Změna jednoduché věty v
souvětí
Spojky a spojovací výrazy
Vnímání spojek a, i, ani,

OSV 10 Řešení problémů
a rozhodovací dovednosti: zvládání
učebních problémů vázaných na látku
předmětu

MEV 6 Tvorba mediálního sdělení:
uplatnění a výběr výrazových
prostředků pro tvorbu věcně
správných sdělení
OSV 8 Komunikace: komunikační
dovednosti

projevu je obměňuje

projevu je obměňuje

Očekávané výstupy

nebo,že, protože, když

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

PRAVOPIS
OVO 18: píše správně i/y ve slovech
po obojetných souhláskách

OVO 18: píše správně i/y ve slovech
po obojetných souhláskách
DV: učí se správně psát zeměpisné
názvy
DV: píše koncovky podstatných jmen
podle vzorů
DV: píše koncovky přídavných jmen
tvrdých a měkkých podle vzorů
DV: správně řeší pravopis u sloves
v přítomném čase
DV: pracuje s Pravidly českého
pravopisu

OVO 19: zvládá základní příklady
syntaktického pravopisu

OVO 19: zvládá základní příklady
syntaktického pravopisu



Lexikální pravopis
- vyjmenovaná slova a slova s
nimi příbuzná v rozšířené
slovní zásobě
- vlastní jména národností,
států, planet
 Morfologický pravopis
- koncovky podstatných jmen
podle vzorů
- koncovky přídavných jmen
tvrdých a měkkých podle
vzorů
- pravopis sloves v přítomném
čase
 Pravidla českého pravopisu
 Syntaktický pravopis
- shoda přísudku s holým
podmětem v jednoduchých
případech

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ, ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ
OVO 20: vyjadřuje své dojmy z četby
a zaznamenává je

OVO 20: vyjadřuje své dojmy z četby
a zaznamenává je
DV: získává vztah k literatuře a čte
knihy podle svých zájmů





Pocity a prožitky při poslechu
a četbě
Vyjadřování dojmů z četby a
poslechu
Výchova k čtenářství

OSV 8 Komunikace: specifické
komunikační dovednosti, otevřená
a pozitivní komunikace
MEV 3 Stavba mediálních sdělení:
příklady stavby a uspořádání zpráv a
dalších mediálních sdělení

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM
OVO 21: volně reprodukuje text
podle svých schopností, tvoří vlastní
literární text na dané téma

OVO 21: volně reprodukuje text
podle svých schopností, tvoří vlastní
literární text na dané téma
DV: přednáší vhodné literární texty
DV: Zpracuje a přednese literární
referát
DV: účastní se dramatizací a přijímá
role
DV: tvoří podle svých schopností
vlastní texty a ilustrace








Volná reprodukce přečteného
nebo slyšeného literárního
textu
Přednes vhodných literárních
textů
Literární referáty
Dramatizace: nácvik hříčky,
scénky
Vlastní tvořivé psaní
Vlastní výtvarný doprovod

OSV 9 Kooperace a kompetice:
rozvoj individuálních a sociálních
dovedností pro etické zvládnutí
soutěže a konkurence
MV 2 Lidské vztahy: tolerance,
empatie, umět se vžít do role druhého

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY
OVO 22: rozlišuje různé typy
uměleckých a neuměleckých textů
OVO 23: při jednoduchém rozboru
literárních textů používá elementární
literární pojmy

OVO 22: rozlišuje různé typy
uměleckých a neuměleckých textů
OVO 23: při jednoduchém rozboru
literárních textů používá elementární
literární pojmy
DV: orientuje se v základních
literárních druzích a žánrech
DV: vyjmenuje časopisy pro děti a
mládež
DV: orientuje se ve filmových
a televizních produkcích pro děti
DV: vyhledává informace, navštěvuje
knihovnu



Umělecké a neumělecké texty



Literární druhy
- poezie, próza, drama
Literární žánry
- báseň, pohádka, bajka,
povídka, divadelní představení
- spisovatel, básník, herec,
režisér
- verš, rým, přirovnání
Časopisy pro děti a mládež
Film a televize
Poznávání informačních
zdrojů







MV 1 Kulturní diferenciace:
poznávání vlastního kulturního
zakotvení
MEV 1 Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení: rozlišování
zábavních prvků ve sdělení
od informativních
MEV 5 Fungování a vliv médií
ve společnosti: vliv médií na kulturu
(role filmu a televize v životě
jednotlivce, rodiny a společnosti)

5.2. Anglický jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících.
1. ročník – 1 VH / týdně
(posíleno o 1 VH z disponabilních hodin – +1)
2. ročník – 1 VH / týdně
(posíleno o 1 VH z disponabilních hodin – +1)
3. ročník – 3 VH ú týdně
4.ročník – 3 VH / týdně
5. ročník – 3 VH / týdně
Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících témat
okruhů průřezových témat RVP ZV. Cílem je poskytnout žákům základy pro komunikaci při kontaktu s lidmi
z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem, internetem, atd. Při výuce Anglického jazyka klademe důraz
především na rozvoj komunikačních dovedností.
V 1. a 2. ročníku je týdenní hodinová dotace čerpána z disponibilní hodiny. Výuka v těchto ročnících je
realizována především jako příprava na výuku Anglického jazyka ve 3. ročníku. Žáci si tvoří základní slovní
zásobu a rozvíjejí si především komunikační dovednosti, které jsou dále rozšiřovány ve 3. – 5. ročníku
Cílové zaměření vzdělávacího předmětu
Vzdělávání v daném vzdělávacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj
národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a
nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro
rozvoj osobního i kulturního bohatství
- vnímání a postupnému osvojování českého jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k
získávání a předávání informací, k vyjádření
- jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními
prameny i s texty různého zaměření
- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému ústnímu i písemnému
projevu jako prostředku prosazení sebe sama
- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení
pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu, k rozvíjení
emocionálního a estetického vnímání, k vlastní tvůrčí produkci

 Výchovné a vzdělávací strategie
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede
žáky k :
KOMPETENCE K UČENÍ
 vede žáky k pochopení důležitosti umět komunikovat anglicky pro další studium a život
 umožňuje žákům používat naučené jazykové dovednosti na praktických úkolech
 umožňuje žákům propojovat probraná témata a jazykové jevy
 seznamuje žáky se základními pravidly anglické konverzace
 umožňuje žákům sledovat a vyhodnocovat vlastní pokroky
 vede žáky k vyhledávání a třídění informací o anglicky mluvících zemích

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 předkládá žákům jednoduché problémové situace v anglickém jazyce
 učí žáky opsat obsah myšlenky (chybí-li slovní zásoba)
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 vede žáky k porozumění jednoduchého sdělení v AJ
 učí žáky formulovat jednoduché myšlenky v AJ
 vede žáky k vyjadřování jednoduchým sdělením v AJ
 předkládá žákům různá komunikační témata
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 umožňuje žákům pracovat ve skupinách na jednoduchých úkolech v AJ
 vede žáky k dodržování zásad slušného chování v anglické komunikaci
KOMPETENCE OBČANSKÉ
 seznamuje žáky se zvyky a tradicemi v anglicky mluvících zemích
 vede žáky k porovnávání tradic našich s tradicemi anglicky mluvících zemí
 předkládá žákům a seznamuje je se základními informacemi o zemích, kde se mluví anglicky
KOMPETENCE PRACOVNÍ
 učí žáky pracovat s dvojjazyčnými slovníky
 vede žáky k pravidelné přípravě na hodiny AJ

 Zařazená průřezová témata
OSV – Osobnostní a sociální výchova
Osobní rozvoj
OSV 4 – Psychohygiena – organizace volného času
Sociální rozvoj
OSV8 – Komunikace – komunikace v různých situacích (informování, omluva, pozdrav, prosba, žádost, std.)
VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VMEGS1 – Evropa a svět nás zajímá – život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice
VMEGS2 – Objevujeme Evropu a svět – evropské krajiny, vzdělávání mladých Evropanů
MV – Multikulturní výchova
MV4 – Multikulturalita – specifické rysy anglického jazyka, význam užívání cizího jazyka jako nástroje
dorozumění

 Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 5. ročníku
Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Anglický jazyk
1.období - 1.ročník
1 VH / týden

Cílové zaměření předmětu v 1. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk v 1. ročníku směřuje k:
Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
 vytvoření jednoduché slovní zásoby
 jednoduché říkanky, básničky a písničky
 porozumění jednoduchým pokynům

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
OVO1-vyslovuje a čte foneticky
správně v přiměřeném rozsahu slovní
zásoby
OVO2-rozumí jednoduchým
pokynům a větám, adekvátně na ně
reaguje
OVO4-pochopí obsah a smysl
jednoduché, pomalé a pečlivě
vyslovované konverzace dvou osob
s dostatkem času pro porozumění
OVO5-používá abecední slovník
učebnice

DV – pojmenuje jednoduché
předměty



přiměřená slovní zásoba
daných tématických okruhů

DV - rozumí jednoduchým pokynům
a větám, adekvátně na ně reaguje



jednoduché pokyny při práci
ve třídě

DV – pokouší se pochopit obsah a
smysl jednoduché konverzace



poslech a pokus o
jednoduchou dramatizaci
některých rozhovorů

DV – používá obrázkové karty
k procvičování slovní zásoby



slovní zásoba na obrázkových
kartách
hry s anglickými slovy



MV4 – Multikulturalita: význam
užívání cizího jazyka jako nástroje
dorozumění
MV4 – Multikulturalita: význam
užívání cizího jazyka jako nástroje
dorozumění

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Anglický jazyk
1.období – 2.ročník
1 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 2. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk ve 2. ročníku směřuje k:
Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
 rozšiřování získané slovní zásoby
 recitování básniček a říkanek
 zpívání písniček
 porozumění jednoduchým pokynům
 konverzaci

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
OVO1-vyslovuje a čte foneticky
správně v přiměřeném rozsahu slovní
zásoby
OVO2-rozumí jednoduchým
pokynům a větám, adekvátně na ně
reaguje
OVO4-pochopí obsah a smysl
jednoduché, pomalé a pečlivě
vyslovované konverzace dvou osob
s dostatkem času pro porozumění
OVO5-používá abecední slovník
učebnice

DV – pojmenuje další jednoduché
předměty
DV – rozšiřuje si slovní zásobu
DV - rozumí jednoduchým pokynům
a větám učitele, adekvátně na ně
reaguje
DV – pokouší se pochopit obsah a
smysl jednoduché konverzace



přiměřená slovní zásoba
daných tématických okruhů



jednoduché pokyny při práci
ve třídě



poslech a pokus o
jednoduchou dramatizaci
některých rozhovorů

DV – používá obrázkové karty
k procvičování slovní zásoby
DV – seznamuje se s obrázkovým
slovníkem



slovní zásoba na obrázkových
kartách
hry s anglickými slovy



MV4 – Multikulturalita: význam
užívání cizího jazyka jako nástroje
dorozumění

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Anglický jazyk
1.období – 3.ročník
3 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 3. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk ve 3. ročníku směřuje k:
Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
 vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
 rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
 rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
 pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění
 používá abecední slovník učebnice

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI


přiměřená slovní zásoba
daných tématických okruhů

OVO2-rozumí jednoduchým
pokynům a větám, adekvátně na ně
reaguje

OVO1-vyslovuje a čte foneticky
správně v přiměřeném rozsahu slovní
zásoby
DV – rozšiřuje si slovní zásobu
OVO2 - rozumí jednoduchým
pokynům a větám učitele, adekvátně
na ně reaguje



OVO3-rozlišuje grafickou a
mluvenou podobu slova

OVO3 – seznamuje se s odlišnou
grafickou a mluvenou podobou slova



pokyny ve třídě zadávané
učitelem
pokyny a rozhovory mezi
žáky
grafická podoba základních
slov
tvoření vlastního
jednoduchého slovníku
poslech jednoduchých
rozhovorů
reprodukce a produkce
přiměřených rozhovorů
práce se slovníkem v učebnici
a vhodnými časopisy
hry s anglickými slovy

OVO1-vyslovuje a čte foneticky
správně v přiměřeném rozsahu slovní
zásoby




OVO4-pochopí obsah a smysl
jednoduché, pomalé a pečlivě
vyslovované konverzace dvou osob
s dostatkem času pro porozumění
OVO5-používá abecední slovník
učebnice

OVO4-pochopí obsah a smysl
jednoduché, pomalé a pečlivě
vyslovované konverzace dvou osob
s dostatkem času pro porozumění
OVO5-používá abecední slovník
učebnice






MV4 – Multikulturalita: význam
užívání cizího jazyka jako nástroje
dorozumění
MV4 – Multikulturalita: specifické
rysy anglického jazyka

VMEGS1 – Evropa a svět nás zajímá:
život dětí v jiných zemích

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Anglický jazyk
2.období – 4.ročník
3 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk ve 4. ročníku směřuje k:
Receptivní řečové dovednosti
 rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
 rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci
 čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
 vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
 používá dvojjazyčný slovník
Produktivní řečové dovednosti
 sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
 reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace
 obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu
Interaktivní řečové dovednosti
 aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
OVO1: rozumí známým slovům a
jednoduchým větám se vztahem
k osvojovaným tématům

DV – rozšiřuje si slovní zásobu
k daným tématům










rodina, domov
abeceda
číslice 0-100
nakupování, volný čas, škola
časové údaje
cestování
počasí
zvyky a tradice

VMEGS1 – Evropa a svět nás zajímá:
zvyky a tradice

Očekávané výstupy
OVO2: rozumí obsahu a smyslu
jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové
materiály) a využívá je při své práci
OVO3: čte nahlas plynule a foneticky
správně jednoduché texty obsahující
známou slovní zásobu
OVO4: vyhledá v jednoduchém textu
potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na jednoduchou otázku
OVO5: používá dvojjazyčný slovník

Dílčí výstupy

Učivo

DV – seznamuje se s přiměřenými
anglickými texty




DV - čte nahlas krátké texty,
napodobuje předkládanou správnou
výslovnost
DV – učí se orientovat v krátkém
textu a odpovídat jednoduše na
položenou otázku
DV - orientuje se v anglické abecedě,
používá slovník učebnice







motivační písničky a říkanky
autentické ilustrativní
materiály, krátké poslechové
ukázky k tématům
krátké texty k tématickým
okruhům
komiksy, jednoduché příběhy
na daná temata, říkanky
práce s anglickým časopisem
anglická abeceda
práce se slovníkem

Průřezová témata
MV4 – Multikulturalita: význam
užívání cizího jazyka jako nástroje
dorozumění

MV4 – Multikulturalita: specifické
rysy anglického jazyka

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
OVO7: reprodukuje ústně i písemně
obsah přiměřeně obtížného textu a
jednoduché konverzace

DV - reprodukuje jednoduchou
říkanku a písničku
DV - seřadí věty podle kontextu (
pořadí)
DV - reprodukuje krátkou konverzaci
na známé téma
DV – pokouší se o jednoduchou
konverzaci








říkanky a písničky
orientace v textu, překlad
textu
hra v rolích
slovesa – to be, to have
přítomný čas prostý a
průběhový
předložky místa, příslovce,
přídavná jména

OSV8 Komunikace – komunikace
v různých situacích

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
OVO9: aktivně se zapojí do
jednoduché konverzace, pozdraví a
rozloučí se s dospělým i kamarádem,
poskytne požadovanou informaci

DV – pozdraví a rozloučí se
DV - sestaví odpověď na
jednoduchou otázku při konverzaci
DV - řekne, co má a nemá rád
DV - -zeptá se na jednoduché
informace






pozdravy
hra v rolích, modelové situace
na dané téma
určení místa, popis počasí,
nákup
zboží v obchodě

OSV8 Komunikace – komunikace
v různých situacích

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Anglický jazyk
2.období – 5.ročník
3 VH / týden

Cílové zaměření předmětu v 5. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk v 5. ročníku směřuje k:
Receptivní řečové dovednosti
 rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
 rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci
 čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
 vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
 používá dvojjazyčný slovník
Produktivní řečové dovednosti
 sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů
 reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace
 obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu
Interaktivní řečové dovednosti
 aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
OVO1: rozumí známým slovům a
jednoduchým větám se vztahem
k osvojovaným tématům

OVO1: rozumí známým slovům a
jednoduchým větám se vztahem
k osvojovaným tématům
DV – rozšiřuje si svou slovní zásobu
k daným tématům

OVO2: rozumí obsahu a smyslu
jednoduchých autentických materiálů
(časopisy, obrazové a poslechové
materiály) a využívá je při své práci

OVO2: Využívá jednoduché
autentické materiály k získávání
potřebných informací
DV - Rozumí známým jménům,
slovům a velmi jednoduchým větám,
např. na vývěskách, plakátech, v
katalozích nebo v časopisech











rodina, domov
škola a čas
lidské tělo
volný čas a sport
zvířata a příroda
vyučovací předměty ve škole,
rozvrh, prázdniny
písničky, říkanky
nákupy - ceny výrobků,
potravin, plakátky, vývěsky,
reklamní letáky, časopisy
tradice, zvyky

MV4 – Multikulturalita: význam
užívání cizího jazyka jako nástroje
dorozumění

VMEGS1 – Evropa a svět nás zajímá:
zvyky a tradice
VMEGS2-Objevujeme Evropu a svět:
vzdělávání mladých Evropanů,
evropské krajiny

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

OVO3: čte nahlas plynule a foneticky
správně jednoduché texty obsahující
známou slovní zásobu

OVO3: čte nahlas plynule a foneticky
správně jednoduché texty obsahující
známou slovní zásobu
DV - chápe obsah jednoduchých textů
OVO4: vyhledá v jednoduchém textu
potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na jednoduchou otázku

OVO4: vyhledá v jednoduchém textu
potřebnou informaci a vytvoří
odpověď na jednoduchou otázku

OVO5: používá dvojjazyčný slovník

OVO5: Aktivně pracuje s
dvojjazyčným slovníkem, orientuje se
ve zkratkách symbolech

Učivo








Průřezová témata

komiksy, krátké texty na daná
témata
dopis, adresa
práce s textem, doplňování
textu
orientace v plánku města,
instrukce , jak se dostanu…,
možnosti činností ve městě
popis obrázku
vyhledávání slovní zásoby
překlady textů

MV4 – Multikulturalita: specifické
rysy anglického jazyka

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
OVO 6: sestaví gramaticky a
formálně správně jednoduché
písemné sdělení, krátký text a
odpověď na sdělení; vyplní své
základní údaje do formulářů

OVO 7: reprodukuje ústně i písemně
obsah přiměřeně obtížného textu a
jednoduché konverzace
OVO8: obměňuje krátké texty se
zachováním smyslu textu

OVO 6: Sestaví gramaticky a
formálně správně jednoduché
poznámky a zprávy týkající se jeho
základních potřeb

OVO 7: reprodukuje ústně i písemně
obsah přiměřeně obtížného textu a
jednoduché konverzace
OVO8: obměňuje krátké texty se
zachováním smyslu textu










vazba there is, there are
sloveso to be, to have got
sloveso can, must
předl. místa
rozkazovací způsob
minulý čas pravidelných
sloves a některých nepravid.
budoucí čas – going to...
konverzace na dané téma



práce s danými texty

OSV8 Komunikace – komunikace
v různých situacích
OSV8 Komunikace – komunikace
v různých situacích

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
OVO9: aktivně se zapojí do
jednoduché konverzace, pozdraví a
rozloučí se s dospělým i kamarádem,
poskytne požadovanou informaci

OVO9: aktivně se zapojí do
jednoduché konverzace, pozdraví a
rozloučí se s dospělým i kamarádem,
poskytne požadovanou informaci



konverzace na dané téma

OSV4 Psychohygiena –organizace a
plánování volného času
OSV8 Komunikace – komunikace
v různých situacích

5.3. Matematika
Charakteristika vyučovacího předmětu
 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je realizován ve všech ročnících.
1.ročník – 4 VH / týdně
2.ročník – 5 VH / týdně
3.ročník – 5 VH / týdně
4.ročník – 5 VH / týdně
5.ročník – 4 VH / týdně

(posíleno o 1 VH z disponabilních hodin – 4+1)

Výuka tohoto vyučovacího předmětu je založena především na aktivních činnostech, při kterých využíváme
prvků činnostního učení. Žáci získávají základní vědomosti a dovednosti potřebné k využití matematiky
v běžném životě a tím jim dáváme základy matematické gramotnosti.Při vyučování klademe důraz především
na porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům a aplikaci matematiky do běžného života.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je rozdělen do čtyř tématických
okruhů:
- Číslo a početní operace – osvojení aritmetických operací, získávání číselných údajů, matematizace
reálných situací.
- Závislosti, vztahy a práce s daty – pozorování změn a závislostí, jednoduché tabulky, diagramy, grafy.
- Geometrie v rovině a prostoru – geometrické útvary, geometrické modelování reálných situací,
zkoumání tvaru a prostoru.
- Nestandardní aplikační úlohy a problémy – uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací
a úloh z běžného života.

 Cílové zaměření předmětu
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede
žáka k:
- využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - odhady, měření a
porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
- rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných
matematických vzorců a algoritmů
- rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné
argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů
- rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických
pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k
určování a zařazování pojmů
- vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k
efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu
- vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým
modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho
použití; k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný
pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely
- provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení
problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému
- přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním
rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
- rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného
života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že
k výsledku lze dospět různými způsoby

-

rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém
kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti
vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí
protipříkladů

 Výchovné a vzdělávací strategie
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že učitel
vede žáky k:
KOMPETENCE K UČENÍ
 správnému třídění předkládaných informací a výběru nejdůležitějších údajů
 seznamování s různými metodami a strategiemi pro řešení různých příkladů
 využití matematických výpočtů v běžném životě
 hodnocení různých postupů řešení
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 řešení slovních úloh
 tvoření slovních úloh
 samostatnému nebo skupinovému nalézání různých způsobů řešení
 logickému myšlení a představivosti řešením hlavolamů a různých matematických hádanek
 aplikování matematických poznatků do běžného života
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 jasnému formulování matematických pojmů a myšlenek
 výstižnému, souvislému a kultivovanému vyjadřování
 vytváření logického sledu jednotlivých kroků řešení
 zapojování se do diskuse
 ústnímu popisu postupu
 odpovídání celou větou při řešení slovní úlohy
 vytváří prostor pro názory žáků a řízenou diskusi
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 řešení problémových úloh
 k práci ve skupině
KOMPETENCE OBČANSKÉ
 aplikaci matematických pravidla do běžného života
 zpracovávání různých výsledků soutěží do tabulek, grafů a na PC
 výtvarné umění – geometrické tvary
 historie – letopočty, atd.
 sledování různých hodnot v běžném životě a matematickému zpracování jejich výsledků
 měření teploty
 nákupy, atd.
KOMPETENCE PRACOVNÍ
 bezpečnému používání rýsovacích potřeb a kontrolování jejich připravenost na výuku
 chápání problematiky peněz, ekonomickému myšlení

 Zařazená průřezová témata
OSV – Osobnostní a sociální výchova
Sociální rozvoj
OSV1 Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností
zapamatování, řešení problémů
Sociální rozvoj
OSV9 Kooperace a kompetice – rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (komunikace,řešení konfliktů,
vedení a organizování práce skupiny)
Morální rozvoj
OSV 10 Řešení problému a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska
různých typů problémů, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu

 Vzdělávací obsah předmětu v 1. – 5. ročníku
Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Matematika
1. období – 1.ročník
4 VH / týden

Cílové zaměření předmětu v 1. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Matematika v 1. ročníku směřuje k:
Čísla a početní operace
 vytváření představ o jednotlivých číslech 1 – 5, 6 – 10, 10 – 20 na základě názoru
 používání přirozených čísel do 20, k modelování reálných situací, počítání předmětů v daném souboru
 čtení, zapisování a porovnávání čísel do 20, užívání a zapisování vztahů rovnosti, větší, menší
 porozumění jednoduchým pokynům
 užívání lineárního uspořádání, zobrazování čísel do 20 na číselné ose
 pamětnému počítání zpaměti jednoduchých početních operací s přirozenými čísly do 20
 řešení a tvoření úloh samostatně nebo za pomoci učitele, úloh, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené
početní operace
Geometrie v rovině a v prostoru
 určování geometrických útvarů – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh
 vyhledává podobnosti a odlišnosti útvarů
Závislosti a práce s daty
 rozvoji logického myšlení, posilování sebedůvěry žáků, kteří jsou v matematice méně zdatní
 základům využívání výpočetní techniky, ostatních názorných pomůcek k rozvoji matematických
znalostí, využití peněz k přiblížení životních situací

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE
OVO 1: používá přirozená čísla k
modelování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří
soubory s daným počtem prvků
OVO 2: čte, zapisuje a porovnává
přirozená čísla do 1 000, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
OVO 3: užívá lineární uspořádání;
zobrazí číslo na číselné ose
OVO 4: provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přirozenými čísly

OVO 5: řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené početní
operace

DV: používá přirozená čísla do 20
k modelování reálných situací
DV: určí počet daného čísla do 20
DV: využívá matematické pomůcky
DV: čte, zapisuje a porovnává čísla
do 20





vytváření představ o
jednotlivých číslech na
základě názoru
přirozená čísla 1 - 20
porovnávání čísel do 20

DV: seřadí čísla podle velikosti
DV: přečte a zakreslí číslo na číselné
ose
DV: používá matematické znaky
DV: sčítá a odčítá zpaměti čísla do 20
bez přechodu desítky




určování čísel v řadě do 20
postavení čísla v číselné řadě



DV: řeší a tvoří jednoduché slovní
úlohy




počítání a určování předmětů
v daném souboru
sčítání a odčítání do 20 bez
přechodu desítky
jednoduché slovní úlohy
počítání s názornými
pomůckami
matematické hry





ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
OVO 6: orientuje se v čase, provádí
jednoduché převody jednotek času
OVO 7: popisuje jednoduché
závislosti z praktického života

DV: určí části dne, doba spánku,
doba denní
DV: zná značku pro metr, litr,
kilogram, korunu



části dne



značky pro základní jednotky

OVO 8: doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel

DV: doplní jednoduchou tabulku
DV: doplní číslo v řadě





čtení jednoduchých tabulek.
vztahy o několik více, méně.
číselné řady

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU
OVO 9: rozezná, pojmenuje,
vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary a jednoduchá tělesa;nachází
v realitě jejich prezentaci

DV: řekne základní rozdíly
čtverce, obdélníku, trojúhelníku a
kruhu
DV: Vyhledá v prostoru, v rovině
určitý geometrický útvar




čtverec, obdélník, trojúhelník,
kruh
modelování rovinných
útvarů,vyhledávání ve svém
okolí, použití stavebnic

OSV1 Rozvoj schopností poznávání pozornost a soustředění, cvičení
dovedností zapamatování, řešení
problémů

OSV1 Rozvoj schopností poznávání řešení problémů

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Matematika
1. období – 2.ročník
5 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 2. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Matematika ve 2. ročníku směřuje k:
Čísla a početní operace
 sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku
 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100.
 užívá lineárního uspořádání, zobrazování čísel do 100 na číselné ose
 pamětné sčítání a odčítání s přechodem desítky do 100
 pamětné násobení čísel do 100
 řešení a tvoření slovních úloh samostatně nebo za pomocí učitele, kde aplikuje a modeluje osvojené početní operace
Závislosti a práce s daty
 počítání s penězi,bankovky, mince do 100
 popisuje jednoduché závislosti z praktického života ( využití her na obchod)
Geometrie v rovině a v prostoru
 geometrické útvary v rovině
 geometrická tělesa
 modelování a aplikace geometrie do běžného života

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE
OVO 1 : používá přirozená čísla k
modelování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří
soubory s daným počtem prvků
OVO 2: čte, zapisuje a porovnává
přirozená čísla do 1 000, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

DV: používá přirozená čísla do 100
k modelování reálných situací
DV: určí počet daného čísla do 100
DV: využívá matematické pomůcky
DV: čte, zapisuje a porovnává čísla
do 100




vytváření představ o
jednotlivých číslech
přirozená čísla do 100




čtení a zapisování čísel do 100
porovnávání čísel do 100

OSV1 Rozvoj schopností poznávání pozornost a soustředění, cvičení
dovedností zapamatování, řešení
problémů

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

OVO 3: užívá lineární uspořádání;
zobrazí číslo na číselné ose

DV: seřadí čísla podle velikosti
DV: přečte a zakreslí číslo na číselné
ose





OVO 4: provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přirozenými čísly

DV: používá matematické znaky
DV: sčítá a odčítá zpaměti čísla do 20
s přechodem desítky
DV: sčítá a odčítá zpaměti do 100
DV: násobí čísla do 100



OVO 5: řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené početní
operace

DV: řeší a tvoří jednoduché slovní
úlohy
DV: řeší jednoduché slovní úlohy
typu „o n-více“, „ o n-méně“
DV:řeší přiměřené matematické hry







určování čísel v řadě do 100
postavení čísla v číselné řadě
seřadí čísla vzestupně i
sestupně
počítání a určování předmětů
v daném souboru
sčítání a odčítání do 20 s
přechodem desítky
sčítání a odčítání do 100
násobení 1 - 10
slovní úlohy
práce ve skupině, postavení
členů ve skupině.

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
OVO 6: orientuje se v čase, provádí
jednoduché převody jednotek času
OVO 7: popisuje jednoduché
závislosti z praktického života
OVO 8: doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel

DV: seznámí se základními
jednotkami délky, hmotnosti, objemu
a času
DV: řeší příklady s modely peněz
DV: řeší jednoduché slovní úlohy,
provádí za pomocí učitele zápisy
slovních úloh



určování času na hodinách
ručičkových i digitálních



řešení a tvoření slovních úloh
na základě poznatků z
praktického života

DV: používá a doplňuje jednoduché
tabulky



práce s tabulkou

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU
OVO 9: rozezná, pojmenuje,
vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary a jednoduchá tělesa;nachází
v realitě jejich prezentaci
OVO11: rozezná a modeluje
jednoduché souměrné útvary v rovině

DV: jednoduše popíše základní
geometrické útvary a tělesa
DV: Vyhledá v prostoru, v rovině
určitý geometrický útvar nebo těleso
DV: modeluje geometrické útvary



geometrické útvary a tělesa



modelování některých útvarů,
vyhledávání ve svém okolí,
použití stavebnic

Průřezová témata

OSV1 Rozvoj schopností poznávání řešení problémů

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Matematika
1. období – 3.ročník
5 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 3. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Matematika ve 3. ročníku směřuje k:
Čísla a početní operace
 vytváření představ o jednotlivých číslech do 1 000 na základě názoru
 používání přirozených čísel do 1 000 k modelování reálných situací, počítání předmětů v daném souboru
 čtení, zapisování a porovnávání čísel do 1 000, užívání a zapisování vztahů rovnosti, větší, menší
 užívání lineárního uspořádání, zobrazování čísel do 1 000 na číselné ose
 pamětnému počítání zpaměti jednoduchých početních operací s přirozenými čísly do 1 000
 řešení a tvoření úloh samostatně nebo za pomoci učitele, úloh, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
Závislosti a práce s daty
 rozvoji logického myšlení, posilování sebedůvěry žáků, kteří jsou v matematice méně zdatní
 základům využívání výpočetní techniky, ostatních názorných pomůcek k rozvoji matematických znalostí, využití peněz k přiblížení životních situací
 užití znalostí v praktickém životě
Geometrie v rovině a v prostoru
 určování geometrických prostorových útvarů - kvádr, válec
 určování geometrických rovinných útvarů
 rýsování, měření, různá měřidla, jednotky délky
 orientace v prostoru

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE
OVO 1: používá přirozená čísla k
modelování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří
soubory s daným počtem prvků
OVO 2: čte, zapisuje a porovnává
přirozená čísla do 1 000, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

OVO1: používá přirozená čísla do
1 000 k modelování reálných situací
DV: určí počet daného čísla do 1 000
DV: využívá matematické pomůcky
OVO 2: čte, zapisuje a porovnává
přirozená čísla do 1 000, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti






Vytváření představ o
jednotlivých číslech na
základě názoru
Přirozená čísla 0 – 1 000
čtení a zapisování čísel do
1 000
porovnávání čísel do 1 000

OSV1 Rozvoj schopností poznávání pozornost a soustředění, cvičení
dovedností zapamatování, řešení
problémů

Očekávané výstupy
OVO 3: užívá lineární uspořádání;
zobrazí číslo na číselné ose

Dílčí výstupy
OVO 3: užívá lineární uspořádání;
zobrazí číslo na číselné ose

Učivo






OVO 4: provádí zpaměti jednoduché
početní operace s přirozenými čísly

DV: sčítá a odčítá čísla do 1 000
zpaměti i písemně
DV: učí se používat komutativnosti
v řešení početních operací
DV: používá násobilku k řešení úloh
DV: využívá matematické pomůcky







OVO 5: řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené početní
operace

OVO 5: řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje a modeluje osvojené početní
operace
DV: zapisuje příklady a učí se
provádět zkoušky správnosti výpočtu
DV: sestaví jednoduché slovní úlohy
DV:využívá matematických her k
rozvoji matematických dovedností





určování čísel v řadě do
1 000 po desítkách, stovkách,
jednotkách
postavení čísla v číselné řadě
číselná osa, znázorňování čísel
určování čísel na číselné ose
porovnávání čísel pomocí
číselné osy
počítání a určování předmětů
v daném souboru
sčítání a odčítání do 1 000
zpaměti i písemně
násobení a dělení 1 - 10
násobení a dělení mimo obor
násobilky
využívání názorných
pomůcek- dominové karty,
kostky, počitadlo apod.
OSV1 Rozvoj schopností poznávání řešení slovních úloh
řešení problémů
aplikace početních situací v
praktických činnostech.
práce ve skupině, postavení
členů ve skupině.

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
OVO 6: orientuje se v čase, provádí
jednoduché převody jednotek času
OVO 7: popisuje jednoduché
závislosti z praktického života

OVO 6: orientuje se v čase, provádí
jednoduché převody jednotek času
DV: vyjmenuje jednotky času: den,
hodina, minuta, vteřina
DV: změří čas a délku pomocí
jednoduchých měřidel

Průřezová témata




orientace v čase
jednotky času a jejich převody



měření jednotek času a délky,
vytváření představy o jejich
velikosti na základě prakt. čin.

Očekávané výstupy
OVO 8: doplňuje tabulky, doplňuje
posloupnosti čísel

Dílčí výstupy
OVO 8: změřené údaje zapíše do
tabulky
DV:získané údaje porovnává, třídí,
seřadí
DV: čte a využívá ke kontrole
výpočtů tabulky násobků

Učivo


Průřezová témata

práce s tabulkou a se
získanými údaji

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU
OVO 9: rozezná, pojmenuje,
vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary a jednoduchá tělesa

OVO 9: rozezná, pojmenuje,
vymodeluje a popíše základní rovinné
útvary a jednoduchá tělesa




OVO 10: porovnávání velikostí tvarů,
měří a odhaduje délku úsečky

OVO 11: rozezná a modeluje
jednoduché souměrné útvary v rovině

OVO 10: porovnávání velikostí tvarů,
měří a odhaduje délku úsečky
DV: kontroluje připravenost svých
pomůcek na rýsování
DV: narýsuje přímku a úsečku
DV: narýsuje úsečku dané délky,
změří danou úsečku
OVO 11: rozezná a modeluje
jednoduché souměrné útvary v rovině








základní rovinné útvary
(trojúhelník, obdélník,
čtverec)
základní prostorové útvary
(kvádr, krychle, válec)
přímka, úsečka, bod, průsečík
rýsování
měření úsečky

modelování geometrických
útvarů a těles
vyhledávání ve svém okolí,
použití stavebnic, vytváření
stavebních celků

OSV9 Kooperace a kompetice –
rozvoj sociálních dovedností pro
kooperaci

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Matematika
2. období – 4.ročník
5 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Matematika ve 4. ročníku směřuje k:
Čísla a početní operace
 vytváření představ o jednotlivých číslech do 10 000 na základě názoru
 používání přirozených čísel do 10 000 k modelování reálných situací, počítání předmětů v daném souboru
 čtení, zapisování a porovnávání čísel do 10 000, užívání a zapisování vztahů rovnosti, větší, menší
 užívání lineárního uspořádání, zobrazování čísel do 10 000 na číselné ose
 pamětnému počítání zpaměti jednoduchých početních operací s přirozenými čísly do 10 000
 řešení a tvoření úloh samostatně nebo za pomoci učitele, úloh, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
Závislosti a práce s daty
 rozvoji logického myšlení, posilování sebedůvěry žáků, kteří jsou v matematice méně zdatní
 základům využívání výpočetní techniky, ostatních názorných pomůcek k rozvoji matematických znalostí, využití peněz k přiblížení životních situací
 užití znalostí v praktickém životě
Geometrie v rovině a v prostoru
 určování geometrických prostorových útvarů - kvádr, krychle, válec, jehlan, kužel, koule
 určování geometrických rovinných útvarů – kružnice, kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník
 rýsování čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kružnice
 sčítá a odčítá graficky úsečky
 rýsuje přímky, polopřímky, úsečky, kolmice, rovnoběžky, různoběžky
 rýsování, měření, různá měřidla, jednotky délky cm, mm
 orientace v prostoru, čtvercová síť
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
 řešení jednoduchých praktických slovních úloh
 porozumění práci s kalkulátorem, jednoduchým počítačovým programem

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE
OVO1: využívá při pamětném
DV: učí se používat komutativnosti
počítání komutativnost a asociativnost v řešení početních operací
sčítání a násobení
DV: zapíše, přečte a porovnává čísla
do 10 000
DV: přečte a zobrazí čísla na číselné
ose
DV: rozkládá čísla v desítkové
soustavě
DV: sčítá a odčítá zpaměti čísla
do 10 000
DV: dělí pamětně se zbytkem v oboru
malé násobilky
DV: násobí zpaměti dvouciferné číslo
jednociferným
OVO2: provádí písemné početní
DV: sčítá a odčítá písemně čísla
operace v oboru přirozených čísel
do 10 000
DV: násobí písemně dvouciferné číslo
jednociferným
DV: dělí písemně jednociferným
dělitelem
OVO3: zaokrouhluje přirozená čísla,
DV: zaokrouhluje čísla na 1 000, 100
provádí odhady a kontroluje výsledky a 10
početních operací v oboru
DV: provádí odhady a kontroluje
přirozených čísel
výsledky početních operací zpaměti i
pomocí kalkulátoru
OVO4: řeší a tvoří úlohy, ve kterých
DV: řeší a tvoří slovní úlohy, ve
aplikuje osvojené početní operace
kterých aplikuje osvojené početní
v celém oboru přirozených čísel
operace v oboru přirozených čísel do
10 000
DV: stručně zapíše slovní úlohu
DV: využívá matematických her
k rozvoji matematických dovedností a
logickému myšlení







vytváření představ o
jednotlivých číslech na
základě názoru
přirozená čísla 0 – 10 000
určování čísel v řadě do
10 000 po jednotkách,
desítkách, stovkách, tisících
využívání názorných pomůcek
- dominových. karet, kostky,
počitadlo, apod.
pamětné sčítání, odčítání,
násobení a dělení v oboru čísel
do 10 000



písemné algoritmy početních
operací




zaokrouhlování čísel
odhady a kontrola početních
operací zpaměti
práce s kalkulátorem






slovní úlohy s osvojenými
početními operacemi
stručný zápis slovní úlohy
matematické hry a logické
úlohy

OSV1 Rozvoj schopností poznávání pozornost a soustředění, cvičení
dovedností zapamatování, řešení
problémů

OSV1 Rozvoj schopností poznávání pozornost a soustředění, řešení
problémů

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
OVO5: vyhledává, sbírá a třídí data

OVO6: čte a sestavuje jednoduché
tabulky a diagramy

DV: jednoduchými měřidly změří čas,
délku, objem, hmotnost
DV: seznamuje se s převody jednotek
DV: na základě měření sestaví
jednoduchou tabulku výsledků
DV: pokouší se o sestavení
jednoduchého grafu nebo diagramu







měření základních veličin
jednotky času, délky, objemu
a hmotnosti
Práce s tabulkami, zápisy,
řešení
sestavení jednoduchých grafů,
zapisování a vyhodnocení na
základě údajů v tabulce
práce s diagramem

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU
OVO7: narýsuje a znázorní základní
rovinné útvary, užívá jednoduché
konstrukce

DV: připravuje a kontroluje své
pomůcky na rýsování
DV: dbá na čistotu a přesnost při
rýsování
DV: pracuje s kružítkem
DV: narýsuje lomenou čáru, přímku,
polopřímku, úsečku, čtverec,
obdélník, trojúhelník, kružnici
DV: narýsuje kolmice, rovnoběžky,
různoběžky
DV: narýsuje trojúhelník ze tří stran,
pravoúhlý trojúhelník ve čtvercové
síti
OVO8: sčítá a odčítá graficky úsečky; DV: graficky sčítá a odčítá úsečky
určí délku lomené čáry, obvod
DV: určí délku lomené čáry
mnohoúhelníku sečtením délek jeho
DV: určí obvod čtverce, obdélníku,
stran
trojúhelníku a mnohoúhelníku
graficky nebo sečtením jeho stran
OVO9: sestrojí rovnoběžky a kolmice DV: učí se sestrojit rovnoběžky a
kolmice











hygienické a bezpečné návyky
při rýsování a při práci s
kružítkem
práce s kružítkem
rýsování některých
geometrických útvarů
rýsování ve čtvercové síti

grafický součet a rozdíl
úseček
délka lomené čáry
obvod geometrických útvarů
modeluje a rýsuje rovnoběžky
a kolmice

Průřezová témata

Očekávané výstupy
OVO11: rozpozná a znázorní ve
čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním
papíru

Dílčí výstupy
DV: seznamuje se s osově
souměrnými útvary
DV: pokouší se určit osu souměrnosti
překládáním papíru

Učivo


Průřezová témata

osově souměrné útvary

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
OVO12: řeší jednoduché praktické
slovní úlohy a problémy, jejichž
řešení je do značné míry nezávislé na
obvyklých postupech a algoritmech
školské matematiky

DV: účastní se řešení zajímavých
slovních úloh
DV: pokouší se řešit zajímavé
matematické hry






řešení zajímavých slovních
úloh na úrovni skupinové
práce, praktické příklady
letopočty, výpočty doby
minulé x současné
magické čtverce –
sestavování, řešení
stavby z krychlí

OSV9 Kooperace a kompetice –
rozvoj sociálních dovedností pro
kooperaci

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Matematika
2. období – 5.ročník
4 VH / týden

Cílové zaměření předmětu v 5. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Matematika v 5. ročníku směřuje k:
Čísla a početní operace
 uvědomění si matematiky jako vědy potřebné nejen pro sebe , ale i pro společnost,která má mnohostranné využití v nejrůznějších oblastech lidské činn
 používání přirozených čísel do 1 000 000 k modelování reálných situací, počítání předmětů v daném souboru
 ke čtení, zapisování a porovnávání čísel do 1 000 000, užívání a zapisování vztahů rovnosti, větší, menší
 užívání lineárního uspořádání, zobrazování čísel do 1 000 000 na číselné ose
 pamětnému počítání zpaměti jednoduchých početních operací s přirozenými čísly do 1 000 000
 řešení a tvoření úloh samostatně nebo za pomoci učitele, úloh, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
 získání číselných údajů měřením odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním
Závislosti a práce s daty
 rozvoji logického myšlení, posilování sebedůvěry žáků, kteří jsou v matematice méně zdatní
 základům využívání výpočetní techniky, ostatních názorných pomůcek k rozvoji matematických znalostí, využití peněz k přiblížení životních situací
 užití znalostí v praktickém životě
 využití jednoduchého vhodného počítačového softwaru nebo kalkulátoru
Geometrie v rovině a v prostoru
 určování geometrických prostorových útvarů - kvádr, válec, jehlan, krychle
 poznávání vzájemné polohy objektů v rovině ( v prostoru)
 učení odhadů, měření délky, obvodu, obsahu základních geometrických tvarů
 rýsuje přímky, polopřímky, úsečky, kolmice, rovnoběžky, různoběžky
 zdokonalení svého grafického projevu
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
 řešení jednoduchých praktických slovních úloh
 porozumění práci s kalkulátorem, jednoduchým počítačovým programem

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE
OVO1: využívá při pamětném
OVO1: využívá při pamětném
počítání komutativnost a asociativnost počítání komutativnost a asociativnost
sčítání a násobení
sčítání a násobení
DV: sčítá a odčítá dvojciferná čísla
do 1 000 000 zpaměti
DV: používá násobilku k řešení úloh
DV: používá matematické symboly +
,- ,x , :
DV: čte, zapisuje a porovnává čísla
do 1 000 000, užívá a zapisuje vztahy
rovnosti a nerovnosti
OVO2: provádí písemné početní
operace v oboru přirozených čísel

OVO2: provádí písemné početní
operace v oboru přirozených čísel











OVO3: zaokrouhluje přirozená čísla,
provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v oboru
přirozených čísel
OVO4: řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početní operace
v celém oboru přirozených čísel

OVO3: zaokrouhluje přirozená čísla,
provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v oboru
přirozených čísel
OVO4: řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početní operace
v celém oboru přirozených čísel






přirozená čísla 0 – 1 000 000
vlastnosti početních operací s
přirozenými čísly
vytváření představ o
jednotlivých číslech na
základě názoru
sčítání a odčítání
dvojciferných čísel do
1 000 000 zpaměti
násobení a dělení v oboru
násobilky i mimo obor
postavení čísla v číselné řadě
písemné sčítání a odčítání
čísel do i přes 1 000 000
písemné násobení
dvojciferným a trojciferným
činitelem
písemné dělení jednociferným
a dvojciferným dělitelem
zaokrouhlování čísel do
milionu desítky, stovky, tisíce
cvičení odhadů, kontroly
výsledků početních operací

OSV1 Rozvoj schopností poznávání pozornost a soustředění, cvičení
dovedností zapamatování, řešení
problémů

řešení a tvoření slovních úloh
s osvojenými početními
operacemi

OSV1 Rozvoj schopností poznávání řešení problémů

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
OVO5: vyhledává, sbírá a třídí data

OVO5: vyhledává, sbírá a třídí data




vyhledává, shromažďuje a
zapisuje data
třídí data podle daných kriterií

OSV1 Rozvoj schopností poznávání pozornost a soustředění, cvičení
dovedností zapamatování

Očekávané výstupy
OVO6: čte a sestavuje jednoduché
tabulky a diagramy

Dílčí výstupy
OVO6: čte a sestavuje jednoduché
tabulky a diagramy
DV: pracuje s jízdním řádem, ceníky,
katalogy, ...
DV: na základě doplnění sestaví a
zhodnotí výsledky grafu
DV: pracuje s tabulkami a jejími
výsledky, sestaví graf

Učivo





jednoduché tabulky a
diagramy
práce s kalkulátorem,
softwarem
práce s jízdním řádem, ceníky,
katalogy,.....
tabulky, grafy

GEOMETRIE V ROVINĚ A PROSTORU
OVO7: narýsuje a znázorní základní
rovinné útvary, užívá jednoduché
konstrukce
DV: sestrojí čtverec,obdélník,
trojúhelník
DV: převádí jednotky délky
OVO8: sčítá a odčítá graficky úsečky; OVO8: sčítá a odčítá graficky úsečky;
určí délku lomené čáry, obvod
určí délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho
mnohoúhelníku sečtením délek jeho
stran
stran
OVO9: sestrojí rovnoběžky a kolmice OVO9: sestrojí rovnoběžky a kolmice
DV: narýsuje rovnoběžky v různých
polohách v rovině,určí rovnoběžník




konstrukce čtverce, obdélníku
sestrojení daného trojúhelníku
(pravoúhlý, rovnostranný,
rovnoramenný)




grafický součet, rozdíl, úseček
obvodů daných
mnohoúhelníků



OVO10: určí obsah obrazce pomocí
čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu




rýsování přímky, polopřímky,
úsečky, lomené čáry
rýsování rovnoběžek
v různých polohách, rýsování
rovnoběžníků
čtvercová síť
jednotky obsahu

OVO7: narýsuje a znázorní základní
rovinné útvary, užívá jednoduché
konstrukce

OVO11: rozpozná a znázorní ve
čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním
papíru

OVO10: určí obsah obrazce pomocí
čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu
DV: seznamuje s jednotkami obsahu a
jejich převody
OVO11: narýsuje čtvercovou síť,
vyznačí čtverec, obdélník, určí osu
souměrnosti






čtvercová síť
rýsování obrazců ve čtvercové
síti

Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
OVO12: řeší jednoduché praktické
slovní úlohy a problémy, jejichž
řešení je do značné míry nezávislé na
obvyklých postupech a algoritmech
školské matematiky

OVO12: řeší jednoduché praktické
slovní úlohy a problémy, jejichž
řešení je do značné míry nezávislé na
obvyklých postupech a algoritmech
školské matematiky
DV: pojmenuje jednotlivé části
zlomku (jmenovatel, čitatel,
zlomková čára)
DV: názorně vyznačí polovinu,
třetinu, čtvrtinu
DV:vypočítá polovinu, třetinu,
čtvrtinu, pětinu a desetinu z daného
počtu
DV: seznamuje se se znaky římských
číslic
DV: zapíše a přečte desetinné číslo
DV:využívá matematických her k
rozvoji matematických dovedností









řešení zajímavých slovních
úloh na úrovni skupinové
práce, praktické příklady obchodování, pošta, banka
magické čtverce –
sestavování, řešení
římské číslice
zlomky
desetinná čísla – základní
poznatky
zajímavé matematické úlohy

OSV1 Rozvoj schopností poznávání pozornost a soustředění, cvičení
dovedností zapamatování, řešení
problémů
OSV9 Kooperace a kompetice –
rozvoj sociálních dovedností pro
kooperaci
OSV 10 Řešení problému a
rozhodovací dovednosti – dovednosti
pro řešení problémů a rozhodování
z hlediska různých typů problémů,
zvládání učebních problémů vázaných
na látku předmětu

5.4. Informatika
Charakteristika vzdělávacího předmětu
 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Ve vzdělávacím předmětu Informatika umožňujeme žákům získávání základní informační gramotnosti –
tzn. elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznamování se s orientací ve světě informací a
pokoušení se o jejich využívání ve své práci. Uvědomujeme si, že získané dovednosti při práci s výpočetní
technikou jsou nezbytně nutné pro další vzdělávání žáků i pro jejich budoucí profesní rozvoj. Z toho důvodu
vzdělávací předmět Informatika vyučujeme již od 3. ročníku.
3. ročník - 1 VH/týdně
(posíleno o 1 VH z disponabilních hodin – +1)
4.ročník – 1 VH/týdně
(posíleno o 1 VH z disponabilních hodin – +1)
5.ročník – 1 VH/týdně

 Cílové zaměření vzdělávacího předmětu
Vzdělávání v tomto vzdělávacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáky 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 učení 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 software
zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na Internetu či jiných
médiích
šetrné práci s výpočetní technikou

 Výchovné a vzdělávací strategie
Výuka Informatiky přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka tím, že učitel:
KOMPETENCE K UČENÍ
 zadává žákům úkoly, které je vedou k samostatnému objevování využití informačních a komunikačních
technologií při dalším vzdělávání a v praktickém životě
 seznamuje žáky se způsobem vyhledávání a třídění informací pomocí počítače a internetu
 předkládá žákům dostupné programy k využití při vzdělávání a v běžném životě
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 zadává žákům úkoly a projekty, které vedou k tvořivému přístupu při jejich řešení
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 seznamuje žáky s různými způsoby komunikace prostřednictvím informačních technologií

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 zadává žákům úkoly ve skupině
 vytváří se žáky pravidla pro práci v počítačové učebně a ve skupině
 umožňuje žákům hodnotit vlastní práci i práci ostatních
KOMPETENCE OBČANSKÉ
 vede žáky k respektování a dodržování legislativních a morálních zákonů při práci s médii (př. SW
piráctví, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla,…….)
KOMPETENCE PRACOVNÍ
 vede žáky k dodržování bezpečných a hygienických pravidel při práci s výpočetní technikou
 umožňuje žákům využívat informační technologie ve škole v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na
vyučování

 Zařazená průřezová témata
OSV – Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
OSV5 Kreativita – rozvoj kreativity , pružnosti nápadů, originality
MEV – Mediální výchova
MEV6 Tvorba mediálního sdělení – tvorba mediálního sdělení pro internetové médium

 Vzdělávací obsah předmětu v 1. – 5. ročníku
Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Informatika
1. období – 3.ročník
1 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 3. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Informatika ve 3. ročníku směřuje k:





poznávání a využívání moderních informačních a komunikačních technologií
rozvíjení základních dovedností žáků ovládat výpočetní techniku a moderní informační technologie
získání dovednosti naučit ukládat, přenášet, zpracovávat a prakticky využívat informace
respektování práv k duševnímu vlastnictví

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
OVO1: využívá základní standardní
funkce počítače a jeho nejběžnější
periferie
OVO2: respektuje pravidla bezpečné
práce s hardware i software a
postupuje poučeně v případě jejich
závady
OVO3: chrání data před poškozením,
ztrátou a zneužitím

DV: seznamuje se s interními a
externími součástmi počítače
DV:vyjmenuje alespoň tři součásti
počítače
DV:seznamuje se a pokouší se
dodržovat základní bezpečné a
hygienické návyky při práci na
počítači
DV: seznamuje se s ochranou dat na
PC



základní součásti počítače



hygienická a bezpečnostní
pravidla při práci na počítači a
v počítačové učebně



přístup k počítači –
uživatelská jména a hesla

Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
OVO4: při vyhledávání informací na
internetu používá jednoduché a
vhodné cesty

OVO5: vyhledává informace na
portálech, v knihovnách a databázích
OVO6: komunikuje pomocí internetu
či jiných běžných komunikačních
zařízení

DV: seznamuje se s fungováním
počítačových sítí
DV: seznamuje se s prostředím
internetu
DV: učí se vyhledávat potřebné
informace na internetu
DV: pokouší se využívat informace
získané na internetu pro své další
vzdělávání



internet



vyhledávání informací

DV: učí se pracovat s elektronickou
poštou



elektronická pošta

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
OVO7: pracuje s textem a obrázkem
v textovém a grafickém editoru

DV: seznamuje se s prostředím
Windows
DV:provádí jednoduché úkony
v prostředí Windows
DV:učí se pracovat v programu
malování
DV: vytvoří a uloží jednoduchý úkol
v programu malování
DV:seznamuje se s textovým
editorem
DV:učí se využívat textového editoru
pro svoji práci
DV:pracuje s programy určenými pro
žáky 3.ročníku





Windows
jednoduché úkoly zadávané
učitelem
programy pro žáky

Průřezová témata

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Informatika
2. období – 4.ročník
1 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Informatika ve 4. ročníku směřuje k:





poznávání a využívání moderních informačních a komunikačních technologií
rozvíjení základních dovedností žáků ovládat výpočetní techniku a moderní informační technologie
získání dovednosti naučit ukládat, přenášet, zpracovávat a prakticky využívat informace
respektování práv k duševnímu vlastnictví

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
OVO1: využívá základní standardní
funkce počítače a jeho nejběžnější
periferie
OVO2: respektuje pravidla bezpečné
práce s hardware i software a
postupuje poučeně v případě jejich
závady
OVO3: chrání data před poškozením,
ztrátou a zneužitím

DV: roztřídí součásti počítače na
interní a externí
DV:pokouší se jednoduše popsat
činnost některých součástí počítače
DV: dodržuje bezpečné a hygienické
návyky při práci u počítače



externí a interní součásti
počítače



bezpečné a hygienické návyky
při práci u počítače

DV: ukládá informace na přenosná
media



ukládání informací

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
OVO4: při vyhledávání informací na
internetu používá jednoduché a
vhodné cesty

DV: rozšiřuje si své znalosti o
fungování počítačových sítí
DV: vyhledává informace pomocí
vyhledávačů




počítačové sítě
vyhledávání informací

Průřezová témata

Očekávané výstupy
OVO5: vyhledává informace na
portálech, v knihovnách a databázích

OVO6: komunikuje pomocí internetu
či jiných běžných komunikačních
zařízení

Dílčí výstupy
DV: učí se pracovat s cizojazyčnými
slovníky na internetu
DV: využívá získané informace pro
své další vzdělávání
DV: učí se rozlišovat pravdivé a
nepravdivé informace získané z
internetu
DV: učí se komunikovat pomocí
internetu

Učivo





Průřezová témata

práce se slovníkem na
internetu
práce s informacemi
získanými na internetu

komunikace na internetu

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
OVO7: pracuje s textem a obrázkem
v textovém a grafickém editoru

DV: rozšiřuje si své znalosti při práci
s Windows
DV: seznamuje se se sadou programů
Microsoft Office
DV: učí se pracovat v Microsoft
Word
DV: seznamuje se prostředím
grafického programu (programy dle
možností školy)
DV: učí se pracovat s obrázkem
DV: učí se vytvořit jednoduchou
prezentaci v programu Power Point
DV:pracuje s programy určenými pro
žáky 4.ročníku






programy Microsoft Office
grafický program
Power Point
programy pro 4.ročník

OSV5 Kreativita – rozvoj kreativity ,
pružnosti nápadů, originality

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Informatika
2. období – 5ročník
1 VH / týden

Cílové zaměření předmětu v 5.ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Informatika v 5. ročníku směřuje k:





poznávání a využívání moderních informačních a komunikačních technologií
rozvíjení základních dovedností žáků ovládat výpočetní techniku a moderní informační technologie
získání dovednosti naučit ukládat, přenášet, zpracovávat a prakticky využívat informace
respektování práv k duševnímu vlastnictví

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
OVO1: využívá základní standardní
funkce počítače a jeho nejběžnější
periferie

OVO2: respektuje pravidla bezpečné
práce s hardware i software a
postupuje poučeně v případě jejich
závady
OVO3: chrání data před poškozením,
ztrátou a zneužitím

OVO1: využívá základní standardní
funkce počítače a jeho nejběžnější
periferie
DV:vyjmenuje a jednoduše popíše
alespoň tři součásti hardwaru
DV: vyjmenuje a jednoduše popíše
alespoň tři další zařízení počítače
OVO2: respektuje pravidla bezpečné
práce s hardware i software a
postupuje poučeně v případě jejich
závady
DV:učí se chránit data před
poškozením, ztrátou a zneužitím




součásti počítače
práce s počítačem



respektování pravidel při práci
s počítačem



ochrana a ukládání dat

Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
OVO4: při vyhledávání informací na
internetu používá jednoduché a
vhodné cesty
OVO5: vyhledává informace na
portálech, v knihovnách a databázích
OVO6: komunikuje pomocí internetu
či jiných běžných komunikačních
zařízení

OVO4: při vyhledávání informací na
internetu používá jednoduché a
vhodné cesty
DV: rozšiřuje si své znalosti o funkci
počítačových sítí
OVO5: vyhledává informace na
portálech, v knihovnách a databázích
OVO6: komunikuje pomocí internetu
či jiných běžných komunikačních
zařízení



vyhledávání informací na
internetu



vyhledávání informací na
internetu
komunikace pomocí internetu



ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
OVO7: pracuje s textem a obrázkem
v textovém a grafickém editoru

DV: provádí jednoduché úkoly
v grafickém programu
DV: seznamuje se s prostředím a
způsobem využití tabulkového
procesoru Microsoft Excel
DV: učí se pracovat v tabulkovém
procesoru a vykonávat jednoduché
úkolu
DV: seznamuje se s dalšími programy
sady Microsoft Office
DV: učí se vytvořit jednoduchou
webovou stránku a prezentovat ji na
školních webových stránkách
DV: pracuje s výukovými programy
pro 5.ročník







grafický editor
Microsoft Excel
programy – Microsoft Office
jednoduchá webová
prezentace
programy pro 5.ročník

MEV6 Tvorba mediálního sdělení –
tvorba mediálního sdělení pro
internetové médium

5.5. Prvouka
Charakteristika vzdělávacího předmětu
 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací oblast předmět Prvouka je realizován v prvním, druhém a třetím ročníku. V této oblasti
využíváme vzdělávací oblasti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a
dalších témat. Vedeme žáky k orientaci v základních historických i současných událostech a k jejich využívání
v praktickém životě.
Vzdělávací předmět Prvouka je vyučován v 1 – 3.ročníku.
1. ročník – 1 VH / týden
2. ročník – 2 VH / týden
(posíleno o 1 VH z disponabilních hodin – 1+1)
3. ročník – 2 VH / týden
Ve vzdělávacím předmětu Prvouka rozvíjíme u žáků poznatky, dovednosti a základní zkušenosti, které žáci
získali v rodině a v MŠ. Vedeme žáky k pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných
vztahů a souvislostí a utváření jejich prvotního uceleného obrazu světa. Žáci poznávají nejdříve sebe a své
nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami, událostmi a jevy. Při
osvojování poznatků a dovedností této vzdělávací oblasti vedeme žáky ke správnému vyjadřování svých
myšlenek, poznatků a dojmů. Důraz klademe na vlastní prožitek žáků při konkrétních nebo modelových situací
i na osobní příklad učitele.
Vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Prvouka je členěn do pěti tématických okruhů:
- Místo, kde žijeme – poznávání nejbližšího okolí společenského i místního, utváření kladného vztahu
k místu bydliště a rozvíjení národního cítění.
- Lidé kolem nás – základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se základními právy a
povinnostmi.
- Lidé a čas – orientace v čase, seznámení s životem v minulosti a současnosti.
- Rozmanitosti přírody – poznávání rozmanitosti, proměnlivosti a nutnosti ochrany živé a neživé přírody.
- Člověk a jeho zdraví – seznámení s vývojem člověka od narození po dospělost, základní poučení o
zdraví a nemocech, zdravotní prevence, první pomoc, bezpečné chování v různých životních situacích.

 Cílové zaměření vzdělávacího předmětu
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede
žáky k :
 utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
 orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu 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
společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a
společných úkolů
 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní
komunikaci i v méně běžných situacích, 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 nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování
a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

 Výchovné a vzdělávací strategie
Výuka Prvouky přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka tím, že učitel:
KOMPETENCE K UČENÍ
 nabízí žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit
vlastní učení
 vede žáky k aktivnímu vyhledávání třídění informací, jejich propojování a systematizaci
 vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků
 umožňuje žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 předkládá žákům problémové úkoly k řešení, učí je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti
 seznamuje žáky s různými druhy informací a vede je k různým řešením problémů
 umožňuje žákům obhajovat své výsledky a způsoby řešení problémů
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 rozvíjí u žáků správné a výstižné formulování svých myšlenek v logickém sledu
 seznamuje žáky s různými druhy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech
 vede žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 zadává žákům práci ve dvojici a menší pracovní skupině
 umožňuje žákům sestavování a dodržování pravidel pro činnost skupiny
 dává žákům prostor k diskusi v malé skupině a ve třídě
 podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj žáka
KOMPETENCE OBČANSKÉ
 vede žáky k respektování druhých lidí a jejich vnitřních hodnot
 seznamuje žáky se základními principy fungování lidské společnosti
 vede žáky k respektování a ochraně naších tradic a kulturního i historického dědictví
 učí žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
 vede žáky k zdravému životnímu stylu
KOMPETENCE PRACOVNÍ
 seznamuje žáky s vlastnostmi různých surovin a materiálů
 vede žáky k dodržování základních pracovních pravidel v průběhu práce
 učí žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu
 umožňuje žákům hledat vlastní postup

 Zařazená průřezová témata
OSV – Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
OSV2 – Sebepoznání a sebepojetí: co o sobě vím (moje tělo)
OSV3 – Seberegulace a sebepojetí: organizace vlastního času, plánování učení a studia
Sociální rozvoj
OSV6 – Poznávání lidí: vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozorností vůči odlišnostem a hledání
výhod v odlišnostech
OSV7 – Mezilidské vztahy: chování podporující dobré vztahy (respektování, podpora, pomoc); lidská práva;
vztahy a naše skupina/třída

VDO – Výchova demokratického občana
VDO2 – Občan, občanská společnost a stát: Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana
MV – Multikulturní výchova
MV1 – Kulturní diference: jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti
MV2 – Lidské vztahy: právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; uplatňování principu slušného
chování
EV – Environmentální výchova
ENV1 – Ekosystémy: les, pole, vodní zdroje; lidské sídlo – město – vesnice; kulturní krajina
ENV3 – Lidské aktivity a problémy životního prostředí: odpady a hospodaření s odpady; ochrana přírody a
kulturních památek; změny v krajině

 Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku
Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Prvouka
1. období – 1.ročník
1 VH / týden

Cílové zaměření předmětu v 1. ročníku ZŠ







Vzdělávání v předmětu Prvouka v 1. ročníku směřuje k:
utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové spolupráci
rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich
zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
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 nemocí, k upevňování preventivního chování

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

MÍSTO, KDE ŽIJEME
OVO 1: vyznačí v jednoduchém
plánu místo svého bydliště a školy,
cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

OVO 3: rozliší přírodní a umělé
prvky v okolní krajině a vyjádří
různým způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost

DV: zná bezpečnou cestu do školy a
zpět
DV: učí se orientovat v okolí svého
bydliště
DV: jednoduše popíše svůj domov
DV: orientuje se v prostředí školy
DV: seznamuje se s režimem školy
DV: seznamuje se s nejbližším
okolím školy
DV: zná název své obce
DV: pojmenuje významné budovy a
objekty v obci
DV: vysvětlí rozdíl mezi silnicí, polní
cestou, lesní cestou
DV: učí se bezpečně přecházet ulici







domov – prostředí domova,
orientace v místě bydliště
bezpečná cesta do školy
škola – prostředí školy,
orientace ve škole, činnosti ve
škole

obec – její části, významné
budovy v obci, okolí školy

ENV1 – Ekosystémy: lidské sídlo –
město – vesnice

LIDÉ KOLEM NÁS
OVO 4: rozlišuje blízké příbuzenské
vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi

OVO 6: projevuje toleranci k
přirozeným odlišnostem spolužáků,
jejich přednostem i nedostatkům

DV: vyjmenuje nejbližší rodinné
příslušníky
DV: seřadí členy rodiny dle věku
DV: vypráví o práci svých rodičů
DV: seznamuje se s tradicemi a zvyky
v rodině, obci
DV: zná některé vánoční a
velikonoční zvyky a tradice
DV: učí se základním pravidlům
slušného chování
DV: učí se respektovat spolužáky
s jejich přednostmi i nedostatky
DV: seznamuje se s různými druhy
povolání








rodina – postavení jedince v
rodině, příbuzenské vztahy,
rodinné soužití,
oslavy a zvyky v rodině
soužití lidí - komunikace v
rodině

MV1 – Kulturní diference:
jedinečnost každého člověka a jeho
individuální zvláštnosti
MV2 – Lidské vztahy: právo všech lidí
žít společně a podílet se na spolupráci

škola – pravidla soužití:
vztahy mezi dětmi, vzájemná
pomoc a respektování
chování lidí : pravidla
společenského styku –
pozdrav, poděkování

OSV6 – Poznávání lidí: rozvoj
pozorností vůči odlišnostem a hledání
výhod v odlišnostech
OSV7 – Mezilidské vztahy: chování
podporující dobré vztahy; lidská
práva; vztahy a naše třída

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo




Průřezová témata

právo a spravedlnost – právo
na základní lidské potřeby
(pitný režim, toaleta), práva a
povinnosti žáků školy
povinnosti: v rodině, ve škole

MV2 – Lidské vztahy: uplatňování
principu slušného chování

orientace v čase a časový řád
– určování času, režim dne,
kalendář, roční období

OSV3 – Seberegulace a sebepojetí:
organizace času

LIDÉ A ČAS
OVO 7: využívá časové údaje při
řešení různých situací v denním
životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

DV: vyjmenuje dny v týdnu, měsíce,
roční období
DV: určí celé hodiny
DV: seřadí a jednoduše popíše
činnosti během dne
DV: rozlišuje pojmy včera, dnes,
zítra, minulost, současnost,
budoucnost, den, noc
DV:popíše a jednoduše vysvětlí
činnost předmětů denní potřeby



ROZMANITOSTI PŘÍRODY
OVO 10: pozoruje, popíše a porovná
viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích

OVO 11: roztřídí některé přírodniny
podle nápadných určujících znaků
uvede příklady výskytu organismů
ve známé lokalitě

DV: jednoduše charakterizuje
jednotlivá roční období
DV:vyjmenuje rozmanitosti přírody
během ročních období
DV: seznamuje se se základními
pravidly ochrany přírody
DV: učí se třídit odpad
DV: vyjmenuje několik domácích a
volně žijících živočichů
DV: jednoduše popíše jednotlivé části
těla u určených živočichů
DV: pojmenuje některé druhy rostlin
v okolí svého bydliště
DV: rozlišuje a pojmenuje různé
druhy ovoce a zeleniny
DV: pojmenuje základní části rostlin



orientace v čase – roční
období, kalendář, významné
dny a svátky

ENV3 – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí: odpady a
hospodaření s odpady; ochrana
přírody a kulturních památek




rostliny a živočichové
ohleduplné chování k přírodě
a ochrana přírody: ochrana
rostlin a živočichů

ENV1 – Ekosystémy: les, pole, vodní
zdroje

Očekávané výstupy
OVO 12: provádí jednoduché
pokusy u skupiny známých látek
určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny
pomocí jednoduchých nástrojů
a přístrojů

Dílčí výstupy
DV: provádí jednoduchá pozorování
změn v přírodě v souvislosti s ročními
obdobími
DV: seznamuje se s jednoduchými
značkami pro zápis svého pozorování

Učivo


jednoduché pokusy a
pozorování

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
OVO 13: uplatňuje základní
hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle;
projevuje vhodným chováním
a činnostmi vztah ke zdraví
OVO 14: dodržuje zásady
bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
OVO 15: 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 dítě
OVO 16: uplatňuje základní pravidla
silničního provozu

DV: dodržuje základní hygienické
návyky
DV: seznamuje se se základy správné
výživy
DV: dodržuje režim dne
DV: pojmenuje základní části
lidského těla
DV: učí se dodržovat zásady
bezpečného chování, tak aby
neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
DV: učí se chování při komunikaci
s neznámými osobami a reagovat
v situacích, které mu nejsou příjemné



DV: seznamuje se se základními
pravidly silničního provozu



lidské tělo – životní potřeby a
projevy
péče o zdraví – nemoc, drobná
poranění a úrazy, první pomoc



pravidla bezpečného chování



osobní bezpečí; krizové
situace



pravidla silničního provozu

Průřezová témata
OSV6 – Poznávání lidí: vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Prvouka
1. období – 2.ročník
2 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 2. ročníku ZŠ








Vzdělávání v předmětu Prvouka ve 2. ročníku směřuje k:
utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové spolupráci
rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a
výtvorech
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 nemocí, k upevňování preventivního chování

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

MÍSTO, KDE ŽIJEME
OVO 1: vyznačí v jednoduchém
plánu místo svého bydliště a školy,
cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
OVO 3: rozliší přírodní a umělé
prvky v okolní krajině a vyjádří
různým způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost

DV: popíše svoji cestu do školy
DV: pojmenuje dopravní značky,
které potká cestou do školy a zpět
DV: popíše svůj domov (byt, dům)
DV: vyjmenuje jednotlivé místnosti
svého domova a jeho vybavení
DV: jednoduše vysvětlí rozdíl mezí
vesnicí a městem
DV: pojmenuje významné budovy v
obci








orientace v místě bydliště a
školy
bezpečná cesta do školy
obec
prostředí domova
vesnice a město
moje obec

ENV1 – Ekosystémy: lidské sídlo –
město – vesnice; kulturní krajina

LIDÉ KOLEM NÁS
OVO 4: rozlišuje blízké příbuzenské
vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi

DV: vyjmenuje další rodinné
příslušníky nad rámec vlastní rodiny
DV: uvědomuje si věkové rozdíly a
posloupnosti
DV: popíše některá povolání




rodina a rodinné vztahy
povolání a řemesla

MV2 – Lidské vztahy: právo všech lidí
žít společně a podílet se na spolupráci

Očekávané výstupy
OVO 6: projevuje toleranci k
přirozeným odlišnostem spolužáků,
jejich přednostem i nedostatkům

Dílčí výstupy

Učivo

DV: seznamuje se se školním řádem a
dodržuje jeho pravidla
DV: učí se sestavovat pravidla
chování ve třídě a dodržovat je
DV: pokouší se posoudit nesprávné
chování a vysvětlit správný postup
DV: učí se obhajovat své názory
DV: orientuje se a správně se chová
v místních obchodech





školní řád
pravidla chování
vyjadřování vlastního názoru a
tolerance názorů druhých

Průřezová témata
OSV6 – Poznávání lidí: rozvoj
pozorností vůči odlišnostem a hledání
výhod v odlišnostech
VDO2 – Občan, občanská společnost
a stát: Listina základních práv a
svobod, práva a povinnosti občana

LIDÉ A ČAS
OVO 7: využívá časové údaje při
řešení různých situací v denním
životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti

DV: učí se určit, který je den, měsíc,
roční období
DV: rozlišuje pojmy hodina, den,
týden, měsíc, rok kalendářní a školní
DV: určí na hodinách celou, čtvrt, půl
DV: přiřadí členy rodiny k časovým
pojmům
DV: znázorní jednoduchý rodokmen
– strom života rodiny




orientace v čase – hodiny,
kalendář
rodokmen

ROZMANITOSTI PŘÍRODY
OVO 10: pozoruje, popíše a porovná
viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích
OVO 11: roztřídí některé přírodniny
podle nápadných určujících znaků
uvede příklady výskytu organismů
ve známé lokalitě

DV: pozoruje přírodu v ročních
obdobích
DV: svá pozorování jednoduše popíše
DV: učí se třídit odpad
DV: učí se určit a roztřídit některé
přírodniny podle nápadných
určujících znaků
DV: pozoruje, popíše a porovná
viditelné změny některých látek
DV: pojmenuje domácí zvířata a
vysvětlí význam jejich chovu pro
člověka
DV: třídí živočichy na domácí a volně
žijící



pozorování přírody




třídění vybraných přírodnin
rostliny a živočichové

ENV3 – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí: odpady a
hospodaření s odpady; ochrana
přírody a kulturních památek
ENV1 – Ekosystémy: les, pole, vodní
zdroje

Očekávané výstupy

OVO 12: provádí jednoduché
pokusy u skupiny známých látek
určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny
pomocí jednoduchých nástrojů
a přístrojů

Dílčí výstupy
DV: popíše stavbu těla u vybraných
živočichů
DV: pojmenuje běžně pěstované
rostliny v domácnosti a v okolí svého
bydliště
DV: pojmenuje a roztřídí běžně se
vyskytující stromy a kulturní plodiny
DV: pozoruje a zapisuje růst rostlin
ze semena (př. hrách, fazole)
DV: pozoruje a zapisuje změnu
vnitřní i venkovní teploty v závislosti
na ročním období
DV: učí se zakládat herbář

Učivo






Průřezová témata

sázení rostlin a pozorování
jejich růstu
měření teploty
počasí
herbář

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
OVO 13: uplatňuje základní
hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle;
projevuje vhodným chováním
a činnostmi vztah ke zdraví

OVO 14: dodržuje zásady
bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných

DV: dodržuje základní hygienické
návyky
DV: orientuje se v režimu dne,
rozpozná dobu práce a povinností od
doby odpočinku
DV: pojmenuje základní části
lidského těla
DV: určí polohu základních orgánů
v těle
DV: učí se hodnotit správnost chování
a činnosti ve vztahu ke zdraví
DV: dodržuje pitný režim
DV: rozlišuje pojmy nemoc,
poranění, úraz
DV: upevňuje si základní postupy při
preventivní péči o své zdraví a tělo




lidské tělo
hygiena a čistota

OSV2 – Sebepoznání a sebepojetí: co
o sobě vím (moje tělo)






zásady bezpečného chování
nemoc, úraz
prevence
zásady zdravého životního
stylu

OSV3 – Seberegulace a sebepojetí:
organizace vlastního času, plánování
učení a studia
MV2 – Lidské vztahy: uplatňování
principu slušného chování

Očekávané výstupy
OVO 15: 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 dítě
OVO 16: uplatňuje základní pravidla
silničního provozu
OVO 17: reaguje adekvátně na
pokyny dospělých při mimořádných
událostech

Dílčí výstupy
DV: učí se komunikovat s cizími
lidmi bez ostychu, ale obezřetně
DV: požádá o pomoc pro svého
kamaráda
DV: učí se vnímat rozdíl mezi hrou,
šikanou a násilím
DV: snaží se dodržovat pravidla
silničního provozu – chodec
DV: učí se předvídat nebezpečí na
silnici a na chodníku i při hrách
DV: naslouchá a respektuje pokyny
dospělých

Učivo



osobní bezpečí
šikana a násilí



pravidla silničního provozu



chování ve škole i
v mimořádných situacích

Průřezová témata
OSV6 – Poznávání lidí: vzájemné
poznávání se ve skupině/třídě
VDO2 – Občan, občanská společnost
a stát: Listina základních práv a
svobod, práva a povinnosti občana

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Prvouka
1. období – 3.ročník
2 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 3. ročníku ZŠ








Vzdělávání v předmětu Prvouka ve 3. ročníku směřuje k:
utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové spolupráci
rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a
výtvorech
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 nemocí, k upevňování preventivního chování

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

MÍSTO, KDE ŽIJEME
OVO 1: vyznačí v jednoduchém
plánu místo svého bydliště a školy,
cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí

OVO2: začlení svou obec (město) do
příslušného kraje a obslužného centra
ČR, pozoruje a popíše změny
v nejbližším okolí, obci (městě)

OVO 1: vyznačí v jednoduchém
plánu místo svého bydliště a školy,
cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
DV: řekne a napíše celou svoji adresu
DV: nakreslí jednoduchý plánek svého bytu
DV: jednoduše popíše nebezpečná
místa na cestě do školy a zpět
OVO2: začlení svou obec do
příslušného kraje a oblasti v ČR
DV: pojmenuje významné orientační
body v obci a okolní krajině
DV: zná názvy nejbližších obcí
popíše způsob dopravy ve své obci a
v okolí





domov, škola, obec
bezpečná cesta do školy
plánek obce, domu, bytu





obec
okolní obce a krajina
doprava

ENV1 – Ekosystémy: lidské sídlo –
město – vesnice; kulturní krajina

Očekávané výstupy
OVO 3: rozliší přírodní a umělé
prvky v okolní krajině a vyjádří
různým způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost

Dílčí výstupy
DV: jednoduše popisuje využití
krajiny v okolí obce
DV: učí se chápat estetické hodnoty
přírody
DV: srovnává různé prvky výstavby
(historické-současné, cihlové –
panelové)
DV: učí se orientovat v okolní krajině

Učivo




příroda v okolí obce
orientace v přírodě
různé typy staveb

Průřezová témata
ENV3 – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí: ochrana přírody a
kulturních památek; změny v krajině

LIDÉ KOLEM NÁS
OVO 4: rozlišuje blízké příbuzenské
vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi
OVO5: odvodí význam a potřebu
různých povolání a pracovních
činností

OVO 6: projevuje toleranci k
přirozeným odlišnostem spolužáků,
jejich přednostem i nedostatkům

OVO 4: rozlišuje blízké příbuzenské
vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi
DV: vytvoří rodokmen širší rodiny
DV: vypráví o povolání svých rodičů
DV: vyvozuje potřebu i význam
povolání (pro rodinu, společnost,
kolektiv)
DV: uvědomuje si rozdíl mezi
psychickou a fyzickou prací
OVO 6: projevuje toleranci k
přirozeným odlišnostem spolužáků,
jejich přednostem i nedostatkům
DV: naslouchá různým názorům
spolužáků
DV: vyvodí a dodržuje pravidla pro
soužití ve škole, v rodině, v obci
DV: učí se rozlišovat a ochraňovat a
soukromé a veřejné vlastnictví
seznamuje se se zákl. právy dítěte
DV: zná a dodržuje práva a
povinnosti žáků školy
DV: snaží se rozpoznat ve svém okolí
jednání a chování, která nelze
tolerovat a která porušují základní
lidská práva




rodina a vztahy v rodině
rodokmen



povolání






naslouchání a tolerance
školní řád
soukromé a veřejné vlastnictví
lidská práva

OSV7 – Mezilidské vztahy: chování
podporující dobré vztahy
(respektování, podpora, pomoc);
lidská práva; vztahy a naše
skupina/třída
VDO2 – Občan, občanská společnost
a stát: Listina základních práv a
svobod, práva a povinnosti občana

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

LIDÉ A ČAS
OVO 7: využívá časové údaje při
řešení různých situací v denním
životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
OVO8: pojmenuje některé rodáky,
kulturní či historické památky,
významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje
spjaté s místem v němž žije

OVO9: uplatňuje elementární
poznatky o sobě, o rodině a
činnostech člověka, o lidské
společnosti, soužití, zvycích a o práci
lidí; na příkladech porovnává
současnost a minulost

DV: odečte čas na ručičkových i
digitálních hodinkách
DV: orientuje se bezpečně
v kalendářním a školním roce
DV: pracuje s kalendářem
OVO8 vyhledává a shromažďuje
poznatky o památkách a známých
osobnostech svého regionu
seznamuje se s pověstmi svého
regionu
DV: vysvětluje pojmy rodný kraj,
domov, vlast
DV: interpretuje jednu báji a pověst
spjatou s místním okolím
DV: objasňuje odlišnosti způsobu
života a bydlení v minulosti a
současnosti
DV: pojmenuje a vysvětlí některé
tradice a zvyky





orientace v čase
hodiny
kalendář




život lidí dříve a dnes
regionální báje a pověsti




minulost a současnost
tradice a zvyky

ROZMANITOSTI PŘÍRODY
OVO 10: pozoruje, popíše a porovná
viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích

OVO 10: pozoruje, popíše a porovná
viditelné proměny v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích
DV: uvědomuje si význam vody,
vzduchu a půdy pro život
DV: uvede hlavní rozlišovací znaky a
popíše stavbu těla živočichů
DV: pojmenuje části rostlin
DV:třídí vybrané druhy plodů a
semen
DV: popisuje různá přírodní
společenství
DV: třídí odpad





rozmanitosti přírody
živočichové a rostliny
ekologie a ochrana

ENV1 – Ekosystémy: les, pole, vodní
zdroje; kulturní krajina
ENV3 – Lidské aktivity a problémy
životního prostředí: odpady a
hospodaření s odpady; ochrana
přírody a kulturních památek

Očekávané výstupy
OVO 11: roztřídí některé přírodniny
podle nápadných určujících znaků
uvede příklady výskytu organismů
ve známé lokalitě

OVO 12: provádí jednoduché
pokusy u skupiny známých látek
určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny
pomocí jednoduchých nástrojů
a přístrojů

Dílčí výstupy
OVO 11: roztřídí některé přírodniny
podle nápadných určujících znaků
uvede příklady výskytu organismů
ve známé lokalitě
DV: třídí organismy do známých
skupin a využívá k tomu jednoduché
klíče a atlasy
DV: seznámí se s různými způsoby
rozmnožování jednotlivých skupin
živočichů a rostlin
DV:třídí rostliny a živočichy podle
přírodních společenství
OVO 12: provádí jednoduché
pokusy u skupiny známých látek
určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny
pomocí jednoduchých nástrojů
a přístrojů
DV: vybere vhodná měřidla a změří
délku, čas, hmotnost, objem a teplotu

Učivo



třídění organismů
přírodní společenství




jednoduché pokusy
měření látek a měřidla

Průřezová témata

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
OVO 13: uplatňuje základní
hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle;
projevuje vhodným chováním
a činnostmi vztah ke zdraví

OVO 13: uplatňuje základní
hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle;
projevuje vhodným chováním
a činnostmi vztah ke zdraví
DV: účelně se snaží rozdělovat svůj
čas pro učení, práci, zábavu a
odpočinek dle vlastních potřeb
DV: aplikuje naučené způsoby
chování na modelových situacích
ohrožující zdraví
DV: rozlišuje jednotlivé etapy
lidského života




péče o zdraví a zdravá výživa
lidské tělo a etapy jeho života

OSV2 – Sebepoznání a sebepojetí: co
o sobě vím (moje tělo)
OSV3 – Seberegulace a sebepojetí:
organizace vlastního času, plánování
učení a studia

Očekávané výstupy
OVO 14: dodržuje zásady
bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných

OVO 15: 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 dítě

OVO 16: uplatňuje základní pravidla
silničního provozu
OVO 17: reaguje adekvátně na
pokyny dospělých při mimořádných
událostech

Dílčí výstupy
OVO 14: dodržuje zásady
bezpečného chování tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných
DV: dokáže přivolat lékařskou pomoc
a ošetří drobná poranění
DV: rozlišuje aktivity prospívající
životnímu prostředí a zdraví člověka a
naopak
OVO 15: 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 dítě
DV: seznamuje se s negativními vlivy
návykových látek
DV: učí se na modelových situacích
odmítat návykové látky
DV: přiměřeně věku ovládá pravidla
silničního provozu
DV: osvojuje si na modelových
situacích způsoby jednání v krizových
situacích
DV: řídí se důkladně pokyny
dospělých v mimořádných situacích,
využívá poznatků z médií

Učivo




bezpeční chování
první pomoc
zdraví a ekologie




osobní bezpečí
návykové látky



pravidla silničního provozu



chování při mimořádných
situacích

Průřezová témata

5.6. Vlastivěda
Charakteristika vzdělávacího předmětu
 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací oblast předmět Vlastivěda je realizován ve čtvrtém a pátém ročníku. V této oblasti využíváme
vzdělávací oblasti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, kultury, a dalších témat. Vedeme žáky
k orientaci v základních historických i současných událostech a k jejich využívání v praktickém životě.
Vzdělávací předmět Vlastivěda je vyučován ve 4. a 5. ročníku.
4. ročník – 2 VH / týden
5. ročník – 3 VH / týden
Ve vzdělávacím předmětu Vlastivěda rozvíjíme u žáků poznatky, dovednosti a základní zkušenosti, které
žáci získali v rodině a v 1. – 3. ročníku v předmětu Prvouka. Vedeme žáky k pozorování a pojmenovávání věcí,
jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí a utváření jejich prvotního uceleného obrazu světa. Žáci
poznávají nejdříve sebe a své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami,
událostmi a jevy. Při osvojování poznatků a dovedností této vzdělávací oblasti vedeme žáky ke správnému
vyjadřování svých myšlenek, poznatků a dojmů. Důraz klademe na vlastní prožitek žáků při konkrétních nebo
modelových situací i na osobní příklad učitele.
Vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Prvouka je členěn do pěti tématických okruhů:
- Místo, kde žijeme – poznávání nejbližšího okolí společenského i místního, utváření kladného vztahu
k místu bydliště a rozvíjení národního cítění.
- Lidé kolem nás – základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se základními právy a
povinnostmi.
- Lidé a čas – orientace v čase, seznámení s životem v minulosti a současnosti.

 Cílové zaměření vzdělávacího předmětu
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede
žáky k :
 utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
 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
společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a
společných úkolů
 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní
komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
 utváření ohleduplného vztahu ke 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

 Výchovné a vzdělávací strategie
Výuka Vlastivědy přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka tím, že učitel:
KOMPETENCE K UČENÍ
 nabízí žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit
vlastní učení
 vede žáky k aktivnímu vyhledávání třídění informací, jejich propojování a systematizaci
 vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků
 umožňuje žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 předkládá žákům problémové úkoly k řešení, učí je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti
 seznamuje žáky s různými druhy informací a vede je k různým řešením problémů
 umožňuje žákům obhajovat své výsledky a způsoby řešení problémů
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 rozvíjí u žáků správné a výstižné formulování svých myšlenek v logickém sledu
 seznamuje žáky s různými druhy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech
 vede žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 zadává žákům práci ve dvojici a menší pracovní skupině
 umožňuje žákům sestavování a dodržování pravidel pro činnost skupiny
 dává žákům prostor k diskusi v malé skupině a ve třídě
 podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj žáka
KOMPETENCE OBČANSKÉ
 vede žáky k respektování druhých lidí a jejich vnitřních hodnot
 seznamuje žáky se základními principy fungování lidské společnosti
 vede žáky k respektování a ochraně naších tradic a kulturního i historického dědictví
 učí žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
 vede žáky k zdravému životnímu stylu
KOMPETENCE PRACOVNÍ
 seznamuje žáky s vlastnostmi různých surovin a materiálů
 vede žáky k dodržování základních pracovních pravidel v průběhu práce
 učí žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu
 umožňuje žákům hledat vlastní postup

 Zařazená průřezová témata
VDO – Výchova demokratického občana
VDO1 Občanská společnost a škola: formy participace žáků na životě místní komunity; spolupráce školy se
správními orgány a institucemi v obci
VDO2 Občan, občanská společnost a stát: občan jako odpovědný člen společnosti; Listina lidských práv a
svobod, práva a povinnosti občana, žáka
VDO3 Formy participace občanů v politickém životě: obec jako základní jednotka samosprávy
VDO4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování: principy demokracie; základní kategorie
fungování demokracie; význam Ústavy jako základního zákona země
VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VMEGS1 Evropa a svět nás zajímá: rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; naši sousedé
v Evropě;
VMEGS2 Objevujeme Evropu a svět: naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; státní a evropské
symboly
VMEGS3 Jsme Evropané: klíčové mezníky historie; instituce Evropské unie;
MV – Multikulturní výchova
MV2 Lidské vztahy: uplatňování principu slušného chování (morální normy)
MV5 Princip sociálního smíru a solidarity:otázka lidských práv, základní dokumenty
EV – Environmentální výchova
ENV2 Základní podmínky života: energie – využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky
ENV3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí: ochrana kulturních památek

 Vzdělávací obsah předmětu ve 4. a 5. ročníku
Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Vlastivěda
2. období – 4.ročník
2 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku ZŠ







Vzdělávání v předmětu Vlastivěda ve 4. ročníku směřuje k:
utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové spolupráci
rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a
výtvorech
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 nemocí, k upevňování preventivního chování

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

MÍSTO, KDE ŽIJEME
OVO 1: určí a vysvětlí polohu svého
bydliště nebo pobytu vzhledem ke
krajině a státu
OVO 2: určí světové strany v přírodě
i podle mapy, orientuje se podle nich
a řídí se podle zásad bezpečného
pohybu a pobytu v přírodě

DV: určí a vysvětlí polohu svého
bydliště ke krajině a státu
DV: ukáže na mapě svou obec
DV: zná název kraje, krajského
města, název hlavního města ČR
OVO 2: určí světové strany v přírodě
i podle mapy, orientuje se podle nich
a řídí se podle zásad bezpečného
pohybu a pobytu v přírodě
DV: vyjmenuje a pokouší se
uplatňovat zásady bezpečného
pohybu a pobytu v přírodě
DV: vyjmenuje světové strany
DV: pomocí kompasu určí světové
strany



obec, kraj, ČR



mapa ČR – zemský povrch,
nížiny, pohoří, vodní toky a
plochy
regionální turistická mapa
světové strany




Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

OVO 3: rozlišuje mezi náčrty, plány
a základními typy map naší republiky;
vyhledává jednoduché údaje o
přírodních podmínkách a sídlištích
lidí na mapách naší republiky, Evropy
a polokoulí

DV: vysvětlí rozdíl mezi náčrtem,
plánem a mapou
DV: vysvětlí legendu mapy
DV:orientuje se na mapě podle
světových stran
DV: přiřadí světové strany na mapě,
zorientuje mapu v přírodě, podle
mapy a orientačních bodů se učí
pohybovat v terénu
DV: vyhledává jednoduché údaje o
přírodních podmínkách a sídlištích
lidí na mapě ČR
DV: vyjmenuje typy zemského
povrchu a jednoduše popíše jejich
odlišnosti
DV: vysvětlí pojmy povodí, rozvodí
pojmenuje a ukáže na mapě části
vodního toku
DV: ukáže na mapě a pojmenuje
největší řeky a pohoří ČR
DV: pojmenuje a ukáže na mapě
sousední státy ČR
DV: seznamuje se se základními údaji
o svém regionu
DV: jednoduše popíše regiony ČR





obec, město, místní krajina

DV: vypráví a vyhledává na mapě
místo svého prázdninového pobytu
DV: hovoří, zaznamenává a pokouší
se porovnávat místo svého pobytu
s místem bydliště
DV: seznamuje se se státním
uspořádáním ČR
DV: vyjmenuje a jednoduše popíše tři
státní symboly



regiony ČR




státní uspořádání ČR
státní symboly

OVO 4: vyhledává typické regionální
zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam
z hlediska historického, politického,
správního a vlastnického
OVO 5: zprostředkuje ostatním
zkušenosti, zážitky a zajímavosti
z vlastních cest a porovná způsob
života a přírodu v naší vlasti i
v jiných zemích
OVO 6: rozlišuje hlavní orgány státní
moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich význam

Učivo



Průřezová témata

zemský povrch a jeho tvary,
vliv krajiny na život lidí,
působení lidí na krajinu
práce s mapou, plánem,
náčrtem

VMEGS2 Objevujeme Evropu a svět:
státní a evropské symboly

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

LIDÉ KOLEM NÁS
OVO7: vyjádří na základě zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a
dodržuje pravidla pro soužití ve škole,
mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci

OVO8: rozlišuje základní rozdíly
mezi jednotlivci, obhájí při
konkrétních činnostech své názory,
popřípadě připustí svůj omyl,
dohodne se na společném postupu a
řešení se spolužáky
OVO 9: rozpozná ve svém okolí
jednání a chování, která se už
tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo
demokratické principy

OVO 10: orientuje se v základních
formách vlastnictví; používá peníze
v běžných situacích

DV: vyvozuje, stanovuje a dodržuje
pravidla chování ve třídě, ve škole
DV: vysvětlí příbuzenské a
mezigenerační vztahy, život a funkci
rodiny
DV: seznamuje se s pravidly soužití
v obci, uvědomuje si možné následky
při porušování pravidel
DV: učí se obhajovat své názory při
konkrétních situacích
DV: pracuje se skupině, pokouší se
hledat postupy řešení se spolužáky




státní správa a samospráva
pravidla soužití – třídní,
školní, společenská




referáty
skupinová práce

DV: všímá si, registruje a popisuje
nevhodné chování spolužáků a
spoluobčanů; učí se navrhnout
opatření a řešení



soužití lidí - obchod, firmy,
zájmová sdružení a spolky,
pomoc nemocným a sociálně
slabším
základní lidská práva a práva
dítěte, práva a povinnosti žáků
školy, protiprávní chování
vlastnictví - soukromé,
veřejné, osobní, společné


DV: popisuje a respektuje různé
druhy vlastnictví a hospodářství



LIDÉ A ČAS
OVO 12: pracuje s časovými údaji
DV: rozlišuje pojmy století a tisíciletí
a využívá zjištěných údajů k pochope- DV: orientuje se na časové ose
ní vztahů mezi ději a mezi jevy
DV: seřadí podle posloupnosti hlavní
události nejstarších českých dějin
DV: orientuje se v kalendáři a na jeho
základě určí roční období





orientace v čase
kalendář, letopočet
dějiny jako časový sled
událostí

VDO2 Občan, občanská společnost a
stát: občan jako odpovědný člen
společnosti; práva a povinnosti
občana, žáka
MV2 Lidské vztahy: uplatňování
principu slušného chování (morální
normy)

VDO2 Občan, občanská společnost a
stát: občan jako odpovědný člen
společnosti; Listina lidských práv a
svobod, práva a povinnosti občana,
žáka

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

OVO 13: využívá archivů, knihoven,
sbírek muzeí jako informačních
zdrojů pro pochopení minulosti;
zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody, nemovitých
i movitých kulturních památek

DV: využívá různých informačních
zdrojů pro pochopení minulosti
DV: pokouší se vyhledávat informace
z regionální historie
DV: snaží se pochopit význam péče o
památky
DV: seznamuje se s minulostí kraje
a předků
DV: jednoduše popíše hlavní události
nejstarších českých dějin
DV: seznamuje se s významnými
místy a kulturními památkami
místního regionu a nejbližšího okolí
svého bydliště
DV: vyjmenuje alespoň pět
významných míst a kulturních
památek Jihomoravského kraje
DV: vnímá rozdílné způsoby bydlení
v minulosti a současnosti
DV: seznamuje se s pověstmi regionu
i ČR




regionální památky
péče o památky (UNESCO),
lidé pečující o památky



současnost a minulost v našem
životě
proměny způsobu života,
bydlení



minulost v našem životě,
svědectví našich předků

DV: seznamuje se se současností a
minulostí v našem životě z hlediska
významných dnů a státních svátků



významné dny a svátky

OVO 14: rozeznává současné a
minulé a orientuje se v hlavních
reáliích minulosti a současnosti naší
vlasti s využitím regionálních specifik

OVO 15: srovnává a hodnotí na
vybraných ukázkách způsob života
a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím
regionálních specifik
OVO 16: objasní historické důvody
pro zařazení státních svátků a
významných dnů

Učivo



Průřezová témata
ENV3 Lidské aktivity a problémy
životního prostředí: ochrana
kulturních památek

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Vlastivěda
2. období – 5.ročník
3 VH / týden

Cílové zaměření předmětu v 5. ročníku ZŠ







Vzdělávání v předmětu Vlastivěda v 5. ročníku směřuje k:
utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové spolupráci
rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a
výtvorech
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 nemocí, k upevňování preventivního chování

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

MÍSTO, KDE ŽIJEME
OVO 1: určí a vysvětlí polohu svého
bydliště nebo pobytu vzhledem ke
krajině a státu

OVO 1: určí a vysvětlí polohu svého
bydliště nebo pobytu vzhledem ke
krajině a státu
DV: ukáže na mapě ČR jednotlivé
kraje a popíše jejich polohu v ČR
DV: ukáže na mapě významná města,
řeky, pohoří,…… v jednotlivých
oblastech
OVO 3: rozlišuje mezi náčrty, plány
DV: na mapě Evropy ukáže státy EU,
a základními typy map naší republiky; polohu ČR a hlavní města
vyhledává jednoduché údaje o
DV:shromažďuje poznatky o EU
přírodních podmínkách a sídlištích
DV: vyhledává na mapě Evropy
lidí na mapách naší republiky, Evropy hlavní informace o evropských
a polokoulí
zemích
DV: na mapě světa ukáže a jednoduše
popíše jednotlivé světadíly a oceány



Česká republika




Evropa a svět
Evropská unie

VMEGS2 Objevujeme Evropu a svět:
naše vlast a Evropa; evropské krajiny;
Evropa a svět
VMEGS3 Jsme Evropané: instituce
Evropské unie;

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

OVO 4: vyhledává typické regionální
zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým
způsobem posoudí jejich význam
z hlediska historického, politického,
správního a vlastnického

DV: učí se vnímat soužití lidí na
základě společného „evropského“
domu
DV: vyjmenuje nejbližší národní
sousedy ČR, porovnává povrch,
vodstvo
DV: v rámci EU dokáže vyhledávat
zvláštnosti a posuzuje jejich význam
OVO 5: zprostředkuje ostatním
zkušenosti, zážitky a zajímavosti
z vlastních cest a porovná způsob
života a přírodu v naší vlasti i
v jiných zemích
OVO 6: rozlišuje hlavní orgány státní
moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich význam
DV: vysvětlí pojmy vláda, parlament,
zákon
DV: zná jméno současného a prvního
československého a českého
prezidenta

OVO 5: zprostředkuje ostatním
zkušenosti, zážitky a zajímavosti
z vlastních cest a porovná způsob
života a přírodu v naší vlasti i
v jiných zemích
OVO 6: rozlišuje hlavní orgány státní
moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich význam

Učivo

Průřezová témata




soužití lidí
ČR a Evropská unie

VMEGS1 Evropa a svět nás zajímá:
naši sousedé v Evropě
VMEGS2 Objevujeme Evropu a svět:
naše vlast a Evropa; evropské krajiny;
Evropa a svět




cestování
popis a porovnávání různých
krajin a zemí

VMEGS1 Evropa a svět nás zajímá:
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti
z Evropy a světa



národ, základy státního zřízení VDO3 Formy participace občanů
v politickém životě: obec jako
a politického systému ČR
základní jednotka samosprávy
státní správa a samospráva
(místní, krajská), státní a
krajské symboly
symboly EU




LIDÉ KOLEM NÁS
OVO7: vyjádří na základě zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a
dodržuje pravidla pro soužití ve škole,
mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci
OVO8: rozlišuje základní rozdíly
mezi jednotlivci, obhájí při
konkrétních činnostech své názory,
popřípadě připustí svůj omyl,
dohodne se na společném postupu a
řešení se spolužáky

OVO7: vyvozuje, stanovuje a
dodržuje pravidla chování ve třídě, ve
škole
DV: zná a respektuje pravidla soužití
v obci, uvědomuje si možné následky
při porušování pravidel
OVO8: rozlišuje základní rozdíly
mezi jednotlivci, učí se obhajovat při
konkrétních činnostech své názory,
popřípadě připustit svůj omyl,
dohodne se na společném postupu a
řešení se spolužáky
DV: pracuje ve skupině



pravidla soužití – třídní,
školní, společenská



práce s vlastním názorem,
referátem, ve skupině
tolerance



MV2 Lidské vztahy: uplatňování
principu slušného chování (morální
normy)

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

OVO 9: rozpozná ve svém okolí
jednání a chování, která se už
tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo
demokratické principy

OVO 9: rozpozná ve svém okolí
jednání a chování, která se už
tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo
demokratické principy
DV: pokouší se vyvodit a objasnit
základní principy demokracie
DV: aplikuje teoretické vědomosti o
základních lidských právech a
povinnostech do svého života
DV: uvede a posoudí příklady
protiprávního jednání, právní ochrany
občanů a majetku




OVO 10: orientuje se v základních
formách vlastnictví; používá peníze
v běžných situacích

OVO10: vysvětlí rozdíly mezi
soukromým, veřejným a společným
vlastnictvím, používá peníze
v běžných situacích
DV: respektuje soukromé vlastnictví
ostatních lidí



soužití lidí
základní lidská, práva a práva
dítěte, práva a povinnosti žáků
školy, protiprávní chování



Průřezová témata
VDO2 Občan, občanská společnost a
stát: občan jako odpovědný člen
společnosti; Listina lidských práv a
svobod, práva a povinnosti občana,
žáka
VDO4 Principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování:
principy demokracie; základní
kategorie fungování demokracie;
význam Ústavy jako základního
zákona země
MV5 Princip sociálního smíru a
solidarity:otázka lidských práv,
základní dokumenty

druhy vlastnictví

LIDÉ A ČAS
OVO11: poukáže v nejbližším
společenském a přírodním prostředí
na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního
prostředí obce (města)

OVO11: pokouší se sledovat
v nejbližším společenském a
přírodním prostředí změny a některé
problémy a zkouší navrhnout
možnosti zlepšení životního prostředí
obce (města)

OVO 12: pracuje s časovými údaji
OVO 12: pracuje s časovými údaji
a využívá zjištěných údajů k pochope- a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
ní vztahů mezi ději a mezi jevy
DV: zařadí zjištěné údaje historicky
správně a pokouší se vyvodit
souvislosti mezi jednotlivými ději
DV: prohlubuje si znalosti dějin naší
vlasti



životní prostředí




orientace v čase a časový řád:
dějiny jako časový sled
událostí
časová přímka 0 - 2000 (rok,
století, tisíciletí)



VDO1 Občanská společnost a škola:
formy participace žáků na životě
místní komunity; spolupráce školy se
správními orgány a institucemi v obci
ENV2 Základní podmínky života:
energie – využívání energie, možnosti
a způsoby šetření, místní podmínky
VMEGS3 Jsme Evropané: klíčové
mezníky historie

Očekávané výstupy
OVO 13: využívá archivů, knihoven,
sbírek muzeí jako informačních
zdrojů pro pochopení minulosti;
zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody, nemovitých
i movitých kulturních památek
OVO 14: rozeznává současné a
minulé a orientuje se v hlavních
reáliích minulosti a současnosti naší
vlasti s využitím regionálních specifik

OVO 15: srovnává a hodnotí na
vybraných ukázkách způsob života
a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím
regionálních specifik
OVO 16: objasní historické důvody
pro zařazení státních svátků a
významných dnů

Dílčí výstupy

Učivo

DV: prohlubuje si poznatky o
podobách a projevech kultury
DV: objasní důležitost péče o
památky




kulturní dědictví
významné státní památky,
péče o památky (UNESCO),
lidé pečující o památky

DV: popíše a porovná
charakteristické rysy způsobu života
v pravěku, středověku a současnosti
DV: pojmenuje a časově seřadí
významná období naší historie
DV: vyjmenuje a zařadí do
příslušného historického období a
popíše alespoň tři významné
osobnosti našich ději
DV: vysvětlí rozdíly mezi bájemi,
mýty a pověstmi
DV: seznamuje se s pověstmi naší
vlasti a svého regionu



nejvýznamnější osobnosti a
události v našich dějinách
regionální zajímavosti



české a regionální báje a
pověsti

DV: poznává současnost a minulost
v našem životě z hlediska
významných dnů a státních svátků ve
vazbě na evropské soužití



současnost a minulost v našem
životě
významné dny a svátky





Průřezová témata
ENV3 Lidské aktivity a problémy
životního prostředí: ochrana
kulturních památek

5.7. Přírodověda
Charakteristika vzdělávacího předmětu
 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací oblast předmět Přírodověda je realizován ve 4. a 5. ročníku. V této oblasti využíváme vzdělávací
oblasti týkající se přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Vedeme žáky k orientaci v základních
přírodovědných informacích a k jejich využívání v praktickém životě.
Vzdělávací předmět Přírodověda je vyučován ve 4. a 5.ročníku.
4. ročník – 2 VH / týden
(posíleno o 1 VH z disponabilních hodin – 1+1)
5. ročník – 2 VH / týden
Ve vzdělávacím předmětu Přírodověda rozvíjíme u žáků poznatky, dovednosti a základní zkušenosti, které
žáci získali v rodině a v Prvouce v 1. – 3. ročníku. Vedeme žáky k pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a
dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí a utváření jejich prvotního uceleného obrazu světa. Žáci poznávají
nejdříve sebe a své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami, událostmi
a jevy. Při osvojování poznatků a dovedností této vzdělávací oblasti vedeme žáky ke správnému vyjadřování
svých myšlenek, poznatků a dojmů. Důraz klademe na vlastní prožitek žáků při konkrétních nebo modelových
situací i na osobní příklad učitele.
Vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Prvouka je členěn do pěti tématických okruhů:
- Rozmanitosti přírody – poznávání rozmanitosti, proměnlivosti a nutnosti ochrany živé a neživé přírody.
- Člověk a jeho zdraví – seznámení s vývojem člověka od narození po dospělost, základní poučení o
zdraví a nemocech, zdravotní prevence, první pomoc, bezpečné chování v různých životních situacích.

 Cílové zaměření vzdělávacího předmětu
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede
žáky k :
 utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
 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
společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a
společných úkolů
 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní
komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
 utváření ohleduplného vztahu ke 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

 Výchovné a vzdělávací strategie
Výuka Vlastivědy přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka tím, že učitel:
KOMPETENCE K UČENÍ
 nabízí žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit
vlastní učení
 vede žáky k aktivnímu vyhledávání třídění informací, jejich propojování a systematizaci
 vede žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků
 umožňuje žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 předkládá žákům problémové úkoly k řešení, učí je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti
 seznamuje žáky s různými druhy informací a vede je k různým řešením problémů
 umožňuje žákům obhajovat své výsledky a způsoby řešení problémů

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 rozvíjí u žáků správné a výstižné formulování svých myšlenek v logickém sledu
 seznamuje žáky s různými druhy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech
 vede žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 zadává žákům práci ve dvojici a menší pracovní skupině
 umožňuje žákům sestavování a dodržování pravidel pro činnost skupiny
 dává žákům prostor k diskusi v malé skupině a ve třídě
 podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj žáka
KOMPETENCE OBČANSKÉ
 vede žáky k respektování druhých lidí a jejich vnitřních hodnot
 seznamuje žáky se základními principy fungování lidské společnosti
 vede žáky k respektování a ochraně naších tradic a kulturního i historického dědictví
 učí žáky chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy
 vede žáky k zdravému životnímu stylu
KOMPETENCE PRACOVNÍ
 seznamuje žáky s vlastnostmi různých surovin a materiálů
 vede žáky k dodržování základních pracovních pravidel v průběhu práce
 učí žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu
 umožňuje žákům hledat vlastní postup

 Zařazená průřezová témata
OSV – Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
OSV2 Sebepozníání a sebepojetí: moje tělo; organizace vlastního času, plánování učení
OSV4 Psychohygiena:dobrá organizace času; hledání pomoci při potížích
VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VMEGS2 Objevujeme Evropu a svět: evropské krajiny
EV – Environmentální výchova
ENV1 Ekosystémy: les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo, kulturní krajina
ENV2 Základní podmínky života: voda, ovzduší, půda, ochrana biologických druhů, energie, přírodní zdroje,
ENV3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí: vlivy průmyslu na prostředí, odpady a hospodaření s
odpady, ochrana přírody, změny v krajině
ENV4 Vztah člověka k prostředí: náš životní styl; prostředí a zdraví; nerovnoměrnost života na Zemi

 Vzdělávací obsah předmětu ve 4. a 5. ročníku

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Přírodověda
2. období – 4.ročník
2 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku ZŠ










Vzdělávání v předmětu Přírodověda ve 4. ročníku směřuje k:
utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
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 společně vytvořených a přijatých nebo obecně
uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, 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 nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

ROZMANITOSTI PŘÍRODY
OVO 1: objevuje a zjišťuje
propojenost prvků živé a neživé
přírody, princip rovnováhy přírody a
nachází souvislosti mezi konečným
vzhledem přírody a činností člověka
OVO 3: zkoumá základní
společenstva ve vybraných lokalitách
regionu, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a
nachází shody a rozdíly
v přizpůsobení organismů prostředí

DV: vyjmenuje základní projevy
života, podmínky života - výživa,
dýchání, růst, rozmnožování, vývin
(různé druhy organizmů)
DV: vysvětlí vzájemné vztahy mezi
organismy, některé příčiny
porušování rovnováhy
DV: vyjmenuje a jednoduše
charakterizuje přírodní společenstva
DV: popíše základní projevy života
na konkrétních organismech,
DV: učí se třídit organismy pomocí
jednoduchých klíčů a atlasů





základní podmínky života
vztahy mezi organismy
potravní řetězec




přírodní společenstva
organismy typické pro
jednotlivá přírodní
společenstva

ENV1 Ekosystémy: les, pole, vodní
zdroje, lidské sídlo, kulturní krajina

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

OVO 4: porovnává na základě
pozorování základní projevy života na
konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin,
využívá k tomu i jednoduché klíče a
atlasy
OVO 5: zhodnotí některé konkrétní
činnosti člověka v přírodě a rozlišuje
aktivity, které mohou prostředí
i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat.

DV: pozoruje a popisuje základní
podmínky života ve vztahu k podnebí
a počasí



pozorování přírody

ENV2 Základní podmínky života:
voda, ovzduší, půda, ochrana
biologických druhů, energie, přírodní
zdroje,

DV: vyjmenuje konkrétní činnosti
člověka v přírodě





horniny a nerosty
půda
lesy

ENV3Lidské aktivity a problémy
životního prostředí: vlivy průmyslu
na prostředí, odpady a hospodaření s
odpady, ochrana přírody, změny v
krajině

OVO 6: založí jednoduchý pokus
naplánuje a zdůvodní postup,
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

DV: zakládá jednoduché pokusy
(voda, vzduch, půda, světlo – tma)



jednoduché pokusy

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
OVO 9: účelně plánuje svůj čas pro
učení, práci, zábavu a odpočinek
podle vlastních potřeb s ohledem na
oprávněné nároky jiných osob

DV: učí se plánovat svůj čas




plánování času
denní režim

OVO 12: uplatňuje základní
dovednosti a návyky související s
podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
OVO 13: ošetří drobná poranění a
zajistí lékařskou pomoc

DV: učí se zásady zdravé výživy
DV: rozlišuje a posuzuje brutalitu
a jiné formy násilí (televize-realita)



DV: seznamuje se se základy první
pomoci
DV: vyjmenuje čísla záchranného
systému
DV: orientuje se v bezpečném
chování v kolektivu třídy a v
zájmových skupinách




osobní bezpečí – bezpečné
chování v rizikovém prostředí,
brutalita a jiné formy násilí v
médiích
první pomoc
záchranný systém



vztahy v rodině, ve škole

OVO 14: uplatňuje ohleduplné
chování k druhému pohlaví a
orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a
děvčaty v daném věku

OSV2 Sebepozníání a sebepojetí:
organizace vlastního času, plánování
učení
OSV4 Psychohygiena:dobrá
organizace času
ENV4 Vztah člověka k prostředí: náš
životní styl; prostředí a zdraví;
OSV4 Psychohygiena: hledání
pomoci při potížích

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Přírodověda
2. období – 5.ročník
2 VH / týden

Cílové zaměření předmětu v 5. ročníku ZŠ










Vzdělávání v předmětu Přírodověda v 5. ročníku směřuje k:
utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
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 společně vytvořených a přijatých nebo obecně
uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, 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 nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

ROZMANITOSTI PŘÍRODY
OVO 1: objevuje a zjišťuje
propojenost prvků živé a neživé
přírody, princip rovnováhy přírody a
nachází souvislosti mezi konečným
vzhledem přírody a činností člověka

OVO 2: vysvětlí na základě
elementárních poznatků o Zemi jako
součásti vesmíru s rozdělením času a
střídáním ročních období

DV: porovnává, popisuje a třídí látky
ve svém okolí
DV: rozlišuje a popíše tři druhy
skupenství látek
DV: zkoumá vlastnosti vody a
vzduchu
DV: popíše výskyt a oběh vody
v přírodě
DV: vyjmenuje složení vzduchu
DV: jednoduše popíše sluneční
soustavu
DV: vysvětlí střídání dne a noci,
ročních období




látky a jejich vlastnosti
voda a vzduch



Země a vesmír

ENV2 Základní podmínky života:
voda, ovzduší, půda

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

OVO 3: zkoumá základní
společenstva ve vybraných lokalitách
regionu, zdůvodní podstatné
vzájemné vztahy mezi organismy a
nachází shody a rozdíly
v přizpůsobení organismů prostředí

DV: popíše podnebná pásma na Zemi
vysvětlí význam ovzduší, vody, půdy,
rostlin a živočichů pro život
DV: vysvětlí rozdíl mezi podnebím a
počasím
DV:sleduje a jednoduše zapisuje stav
počasí po určité období




životní podmínky na Zemi
podnebí a počasí

OVO 4: porovnává na základě
pozorování základní projevy života na
konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin,
využívá k tomu i jednoduché klíče a
atlasy
OVO 5: zhodnotí některé konkrétní
činnosti člověka v přírodě a rozlišuje
aktivity, které mohou prostředí
i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat.

OVO 4: porovnává na základě
pozorování základní projevy života na
konkrétních organismech, prakticky
třídí organismy do známých skupin,
využívá k tomu i jednoduché klíče a
atlasy
DV: vyjmenuje alespoň tři horniny a
nerosty
DV: jednoduše popíše některé
horniny a nerosty
DV: vysvětlí vznik, složení a význam
půdy
DV: vysvětlí nutnost ochrany přírody
DV: na příkladech uvede, jak člověk
chrání přírodu
DV:učí se používat prvky ochrany
přírody ve svém životě
OVO 6: založí jednoduchý pokus
naplánuje a zdůvodní postup,
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu



pozorování přírody





horniny a nerosty
půda
ochrana přírody



jednoduché pokusy

OVO 6: založí jednoduchý pokus
naplánuje a zdůvodní postup,
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

Učivo

Průřezová témata
VMEGS2 Objevujeme Evropu a svět:
evropské krajiny
ENV1 Ekosystémy: les, pole, vodní
zdroje, lidské sídlo, kulturní krajina
ENV2 Základní podmínky života:
voda, ovzduší, půda, ochrana
biologických druhů, energie, přírodní
zdroje

ENV3Lidské aktivity a problémy
životního prostředí: vlivy průmyslu
na prostředí, odpady a hospodaření s
odpady, ochrana přírody, změny v
krajině

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
OVO 7: využívá poznatků o lidském
těle k vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav
a podpoře vlastního zdravého
způsobu života

OVO 7: popíše životní projevy a
potřeby člověka a porovnává je
s projevy ostatních živočichů
DV: popíše základní stavbu a funkci
lidského těla
DV:seznamuje se se základy
zdravého způsobu života




lidské tělo
zdravy životní styl

OSV2 Sebepozníání a sebepojetí:
moje tělo
ENV4 Vztah člověka k prostředí: náš
životní styl; prostředí a zdraví;

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

OVO 8: rozlišuje jednotlivé etapy
lidského života a orientuje se ve
vývoji dítěte před a po jeho narození
OVO 9: účelně plánuje svůj čas pr
učení, práci, zábavu a odpočinek
podle vlastních potřeb s ohledem na
oprávněné nároky jiných osob

DV: popíše jednoduše etapy lidského
života



etapy lidského života

OVO 9: účelně plánuje svůj čas pro
učení, práci, zábavu a odpočinek
podle vlastních potřeb s ohledem na
oprávněné nároky jiných osob




plánování volného času
denní režim

OVO 10: uplatňuje účelné způsob
chování v situacích ohrožujících
zdraví a v modelových situacích
simulující mimořádné události
OVO 11: předvede v modelových
situacích osvojené jednoduché
způsoby odmítání návykových látek
OVO 12: uplatňuje základní
dovednosti a návyky související s
podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou

DV: dodržuje základní pravidla
silničního provozu



pravidla silničního provozu

OVO 11: předvede v modelových
situacích osvojené jednoduché
způsoby odmítání návykových látek
OVO 12: uplatňuje základní
dovednosti a návyky související s
podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
DV: dodržuje denní, pitný a
pohybový režim
DV: sestaví jídelníček na principu
zdravé výživy
OVO 13: ošetří drobná poranění a
zajistí lékařskou pomoc
DV: přiměřeně svému věku vysvětlí
rozdíly mezi mužem a ženou
DV: seznamuje se se základy
reprodukce a vývojem lidského
jedince



zdraví a návykové látky



zdravý životní styl



první pomoc




muž a žena
reprodukce a vývoj lidského
jedince

OVO 13: ošetří drobná poranění a
zajistí lékařskou pomoc
OVO 14: uplatňuje ohleduplné
chování k druhému pohlaví a
orientuje se v bezpečných způsobech
sexuálního chování mezi chlapci a
děvčaty v daném věku

Průřezová témata

OSV2 Sebepozníání a sebepojetí:
organizace vlastního času, plánování
učení
OSV4 Psychohygiena:dobrá
organizace času; hledání pomoci při
potížích

OSV4 Psychohygiena: hledání
pomoci při potížích

5.8. Hudební výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět 1 VH / týden ve všech
ročnících.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Hudební výchova je rozdělen do čtyř tématických okruhů:
- Vokální činnosti – práce s hlasem, uplatňování a posilování správných pěveckých návyků
- Instrumentální činnosti – hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci.
- Hudebně pohybové činnosti – ztvárnění hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest.
- Poslechové činnosti – vnímání znějící hudby, seznamování žáků s různými hudebními žánry, styly a
funkčních podob.

 Cílové zaměření vzdělávacího předmětu
-

-

-

pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného
prostředku komunikace
chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k
učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a
představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v
širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám
současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností
uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti
aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a
vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě.

 Výchovné a vzdělávací strategie
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že učitel:
KOMPETENCE K UČENÍ
 vybírá vhodné způsoby, metody a strategie učení
 umožňuje žákům využívat získané vědomosti v dalším procesu učení a tvůrčích činnostech
 seznamuje žáky s hudební terminologií a symbolikou
 umožňuje žákům sledovat a vyhodnocovat vlastní pokrok
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 zadává žákům úlohy s různým hudebním řešením
 umožňuje žákům prezentovat své nápady a způsoby řešení
 předkládá žákům dostatek hudebních prožitků
 vede žáky k přiměřenému hodnocení hudebních děl
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 umožňuje žákům obhajovat své názory při hodnocení hudebních děl
 vede žáky k naslouchání a pochopení hudebních děl
 předkládá žákům jednoduché texty k rytmizaci a melodizaci
 dává žákům prostor k vlastnímu hudebnímu projevu

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 vede žáky k vzájemnému naslouchání a respektování ostatních
 umožňuje žákům pracovat ve skupině
 vede žáky ke kritickému usuzování a posuzování hudebních žánrů a stylů
 seznamuje žáky se zásadami slušného chování na hudebních akcích
KOMPETENCE OBČANSKÉ
 vede žáky k utváření kritérií hodnocení hudebních projevů
 vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl
 seznamuje žáky s hudební historií, tradicemi a regionálními odlišnostmi
 vede žáky k pozitivnímu postoji k hudebním dílům
 vede žáky k aktivnímu se zapojování do hudebních aktivit
KOMPETENCE PRACOVNÍ
 vysvětluje žákům správné používání hudebních nástrojů a následnou péči o ně
 seznamuje žáky s pravidly grafického záznamu skladeb

 Zařazená průřezová témata
OSV – Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
OSV5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
MV – Multikulturní výchova
MV1 Kulturní diference: poznávání vlastního kulturního zakotvení; zvláštnosti různých etnik

 Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 5. ročníku
Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Hudební výchova
1. období – 1.ročník
1 VH / týden

Cílové zaměření předmětu v 1. ročníku ZŠ






Vzdělávání v předmětu Hudební výchova v 1. ročníku směřuje k:
žák se učí hravou formou pracovat s dechem, hlasem, učí se tvořit hlavový tón
žák je veden k čistému a rytmicky přesnému zpěvu intonačně jednoduchých písní
učí se sluchem postihnout správné znění svého hlasu i svých spolužáků
rytmizace a melodizace textu vede k pochopení, že se dá lidská řeč zapsat i v jiné podobě než slovní
učí se poznávat rytmicko melodické nástroje Orffovského instrumentáře a seznámí se s nejjednoduššími
technikami doprovodu, učí se jednoduchými pohybovými
prvky vyjádřit průběh melodie, zaznamenat rytmické a tempové změny

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

VOKÁLNÍ ČINNOST
OVO 1: zpívá na základě svých
dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase

DV: učí se správnému dýchání,
výslovnosti, nasazení a tvorbě tónu
DV: zpívá na základě svých dispozic
jednohlasé písně






zásady hlasové hygieny.
hlasová, dechová, artikulační
cvičení (tvoření hlavového
tónu, rozšiřování hlasového
rozsahu, měkké nasazení tónu)
zpěv intonačně jednoduchých
písní

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
OVO 2: rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty, improvizuje
v rámci nejjednodušších hudebních
forem

DV: učí se reprodukovat jednoduché
rytmické motivy pomocí nástrojů
z Orffova instrumentáře
DV: provádí jednoduché hudební hry
(př.hudební ozvěna, otázka –
odpověď,…)



OVO 3: využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře

DV: seznamuje se s vybranými druhy
hudebních nástrojů
DV: pomocí Orffových nástrojů se
pokouší o jednoduchý doprovod
zpívaných písní







hudební hry (př.hudební
ozvěna, otázka – odpověď,…)
melodizace říkadel

hra na jednoduché dětské
nástroje
Orffův hudební instrumentář

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST
OVO 4: reaguje pohybem na znějící
hudbu, pohybem vyjadřuje metrum,
tempo, dynamiku, směr melodie
OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality
tónů, rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny v proudu znějící
hudby

DV: učí se jednoduché lidové tance
DV: pokouší se o pohybové vyjádření
hudby
DV: rozlišuje tón a zvuk
DV: vytleská rytmus podle vzoru
DV: rozlišuje krátké a dlouhé tóny








správné držení těla.
rytmická chůze, běh.
dětské lidové hry a tanečky
tóny a zvuky
délka tónů
rytmus

Průřezová témata

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

POSLECHOVÁ ČINNOST
OVO 6: rozpoznává v proudu znějící
hudby některé hudební nástroje, odliší
hudbu vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální

DV: určí vybrané hudební nástroje
podle zvuku
DV: rozlišuje hudbu veselou,
smutnou, pomalou, rychlou, silnou a
slabou




hudební nástroje
různé druhy hudby

Průřezová témata

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Hudební výchova
1. období – 2.ročník
1 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 2. ročníku ZŠ







Vzdělávání v předmětu Hudební výchova ve 2. ročníku směřuje k:
získávání správných dechových, pěveckých a intonačních návyků, dovedností
k intonačně čistému a rytmicky přesnému zpěvu písně
schopnosti převádět lidskou řeč do rytmu a melodie, graficky ji zapsat (rytmizace a melodizace říkadel)
rozvíjení tvořivosti, rytmického a harmonického cítění pomocí hry na dětské rytmicko melodické nástroje Orffovského instrumentáře
schopnosti pohybem reagovat na hudbu, osvojují si základní pohybové dovednosti
seznámení s výrazovými prostředky hudby pomocí hudebních pohádek

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

VOKÁLNÍ ČINNOST
OVO 1: zpívá na základě svých
dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase

DV: u zpěvu správně dýchá a
vyslovuje
DV: provádí hlasová a dechová
cvičení
DV: zpívá na základě dispozic písně
lidové a umělé





zásady hlasové hygieny
dechová, hlasová, artikulační
cvičení
lidová a umělá píseň

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
OVO 2: rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty, improvizuje
v rámci nejjednodušších hudebních
forem
OVO 3: využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře

DV: pokouší se reprodukovat
jednoduché hudební motivy pomocí
některých hudebních nástrojů
DV: pojmenuje alespoň pět
hudebních nástrojů a vybere je
z předložených obrázků
DV: rytmicky doprovází písničky
pomocí nástrojů z Orffova
instrumentáře
DV: pokouší se zaznamenat rytmické
schéma jednoduché skladby nebo
motivu





hudební reprodukce
hudební nástroje
hra na jednoduché hudební
nástroje





rytmizace hudebních motivů
záznam rytmického schéma
Orffovy nástroje

MV1 Kulturní diference: poznávání
vlastního kulturního zakotvení;
zvláštnosti různých etnik

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST
OVO 4: reaguje pohybem na znějící
hudbu, pohybem vyjadřuje metrum,
tempo, dynamiku, směr melodie
OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality
tónů, rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny v proudu znějící
hudby

DV: pohybuje se podle daného rytmu
DV: snaží se o pohybové vyjádření
hudby
DV: seznamuje se s dvoudobým
taktem a jeho taktováním
DV: vytleskává rytmus podle vzoru
DV: pokouší se vytleskat rytmus
jednoduché písně
DV: seznamuje se s pojmy notová
osnova, noty, houslový klíč, pomlka,
takt





pohybové hry
dvoudobý takt
taktování




vytleskávání rytmu
grafický záznam písně

POSLECHOVÁ ČINNOST
OVO 6: rozpoznává v proudu znějící
hudby některé hudební nástroje, odliší
hudbu vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální

DV: rozlišuje samostatný tón a
souzvuk
DV: seznamuje se s vybranými
skladbami našich klasiků




tóna souzvuky tónů
hudební styly a žánry

MV1 Kulturní diference: poznávání
vlastního kulturního zakotvení;
zvláštnosti různých etnik

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Hudební výchova
1. období – 3.ročník
1 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 3. ročníku ZŠ







Vzdělávání v předmětu Hudební výchova ve 3. ročníku směřuje k:
získávání správných dechových, pěveckých a intonačních návyků, dovedností
dovednosti intonovat píseň s melodickou oporou hudebního nástroje na základě individuálních schopností
získání zkušeností se čtením notového zápisu, učí se základním prvkům notopisu
poznávání výrazových prostředků hudby (tempové, dynamické změny)
nácviku jednoduché, nenáročné techniky hry na dětské nástroje Orffovského instrumentáře
seznámení s lidovým tancem a s jednoduchými tanečními kroky

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

VOKÁLNÍ ČINNOST
OVO 1: zpívá na základě svých
dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase

OVO 1: zpívá na základě svých
dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlas
DV: dbá na správné dýchání a postoj
při zpěvu






zásady hlasové hygieny
dechová, hlasová, artikulační
cvičení
lidová píseň a umělá píseň
populární píseň pro děti

MV1 Kulturní diference: poznávání
vlastního kulturního zakotvení;
zvláštnosti různých etnik

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
OVO 2: rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty, improvizuje
v rámci nejjednodušších hudebních
forem
OVO 3: využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře

OVO 2: rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty, improvizuje
v rámci nejjednodušších hudebních
forem
OVO 3: využívá jednoduché hudební
nástroje k doprovodné hře
DV: seznamuje se s grafickým
záznamem melodie



rytmizace a melodizace
jednoduchých textů




hra na hudební nástroje
grafický záznam melodie

OSV5 Kreativita: cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST
OVO 4: reaguje pohybem na znějící
hudbu, pohybem vyjadřuje metrum,
tempo, dynamiku, směr melodie
OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality
tónů, rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny v proudu znějící
hudby

OVO 4: reaguje pohybem na znějící
hudbu, pohybem vyjadřuje metrum,
tempo, dynamiku, směr melodie
OVO 5: rozlišuje jednotlivé kvality
tónů, rozpozná výrazné tempové a
dynamické změny v proudu znějící
hudby
DV: taktuje písně ve 2/4 a 3/4 taktu



pohybové vyjádření hudby




tóny, tempo, dynamika
taktování

POSLECHOVÁ ČINNOST
OVO 6: rozpoznává v proudu znějící
hudby některé hudební nástroje, odliší
hudbu vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální

OVO6: rozpozná v proudu znějící
hudby některé hudební nástroje
pokouší se rozlišit hudbu vokální,
instrumentální a vokálně
instrumentální
DV: seznamuje se s vybranými
skladbami B.Smetany a A.Dvořáka




rozlišování různých druhů
hudby a hudebních nástrojů
B.Smetana, A.Dvořák

OSV5 Kreativita: cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Hudební výchova
2. období – 4.ročník
1 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Hudební výchova ve 4. ročníku směřuje k:







upevňování návyků správné hlasové hygieny
intonačně čisté a rytmicky přesné interpretaci písně
vytváření základů dvojhlasého zpěvu (kánon, držené prodlevové tóny), i s oporou melodického nástroje
dalšímu prohloubení znalostí o hudbě českých i světových skladatelů
k seznámení se základy hudební teorie, k dovednosti orientovat se v notovém zápise
ke schopnosti pohybem sdělovat své pocity, nálady

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

VOKÁLNÍ ČINNOST
OVO 1: zpívá na základě svých
dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase či dvojhlase
v durových i mollových tóninách a při
zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti

DV: seznamuje se a zpívá podle
svých dispozic písně durové a
mollové
DV: dbá na správné dýchání při
zpěvu
DV: zpívá podle svých dispozic
jednoduché dvojhlasy
DV: čte a zapisuje rytmické schéma
písně
DV: orientuje se v notovém záznamu
jednoduché melodie
DV: pojmenuje a zapíše noty v C dur
DV: rozlišuje základní dynamická
znaménka










písně lidové a umělé
písně durové a mollové
jednoduché dvojhlasy
zásady hlasové hygieny
dechová a artikulační cvičení
rytmické schéma písně
notový záznam
dynamická znaménka

MV1 Kulturní diference: poznávání
vlastního kulturního zakotvení;
zvláštnosti různých etnik

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
OVO 2: realizuje podle svých
individuálních schopností a
dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou
melodii či píseň zapsanou pomocí not
OVO 3: využívá na základě svých
hudebních schopností a dovedností
jednoduché popřípadě složitější
hudební nástroje k doprovodné hře i
k reprodukci jednoduchých motivů
skladeb a písní
OVO 5: vytváří v rámci svých
individuálních dispozic jednoduché
předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární hudební improvizace

DV: doprovází písně na rytmické
nebo jednoduché hudební nástroje



doprovod písní na jednoduché
hudební nástroje

DV: tvoří jednoduché rytmické a
melodické ztvárnění jednoduchých
říkadel



rytmické ztvárnění některých
říkadel

DV: pokouší se tvořit předehry,
mezihry a dohry k některým písním
seznamuje se s jednodílnou písňovou
formou



předehry, mezihry a dohry
k některým písním

OSV5 Kreativita: cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST
OVO 7: ztvárňuje hudbu pohybem
s využitím tanečních kroků, na
základě individuálních schopností a
dovedností vytváří pohybové
improvizace

DV: taktuje písně v 2/4, 3/4 a 4/4
taktu
DV: učí se polkový a valčíkový krok




2/4, 3/4 a 4/4 takt
valčíkový a polkový krok

POSLECHOVÁ ČINNOST
OVO 4: rozpozná hudební formu
jednoduché písně či skladby
OVO 6: rozpoznává v proudu znějící
hudby některé z užitých hudebních
výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i
zřetelné harmonické změny

DV: seznamuje se s metrickými,
rytmickými, dynamickými a
harmonickými změnami v hudbě
DV: seznamuje se s dalšími
vybranými skladbami naší hudební
minulosti a současnosti
DV: vyjmenuje názvy symfonických
básní cyklu Má vlast a některé pozná
podle poslechu
DV: seznamuje se se základními údaji
o B.Smetanovi a A.Dvořákovi






metrické, rytmické,
dynamické a harmonické
změny v hudbě
skladby minulosti a
současnosti
B.Smetana, A.Dvořák
Má vlast

MV1 Kulturní diference: poznávání
vlastního kulturního zakotvení;
zvláštnosti různých etnik

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Hudební výchova
2. období – 5ročník
1 VH / týden

Cílové zaměření předmětu v 5. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu Hudební výchova v 5. ročníku směřuje k:







upevňování návyků správné hlasové hygieny
intonačně čisté a rytmicky přesné interpretaci písně
vytváření základů dvojhlasého zpěvu (kánon, držené prodlevové tóny), i s oporou melodického nástroje
dalšímu prohloubení znalostí o hudbě českých i světových skladatelů
k seznámení se základy hudební teorie, k dovednosti orientovat se v notovém zápise
ke schopnosti pohybem sdělovat své pocity, nálady

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

VOKÁLNÍ ČINNOST
OVO 1: zpívá na základě svých
dispozic intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase či dvojhlase
v durových i mollových tóninách a při
zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti

OVO 1: zpívá na základě svých
dispozic intonačně a rytmicky
správně písně v jednohlase či
dvojhlase v tóninách durových i
mollových a při zpěvu využívá
získané pěvecké dovednosti
DV: pokouší se zpívat kánon
DV: orientuje se v zápisu jednoduché
písně či skladby
DV: zaznamená jednoduchý motiv či
skladbu





jednohlasé (dvojhlasé) písně
v dur i moll
kánon
notový záznam

MV1 Kulturní diference: poznávání
vlastního kulturního zakotvení;
zvláštnosti různých etnik

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST
OVO 2: realizuje podle svých
individuálních schopností a
dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou
melodii či píseň zapsanou pomocí not
OVO 3: využívá na základě svých
hudebních schopností a dovedností
jednoduché popřípadě složitější
hudební nástroje k doprovodné hře i
k reprodukci jednoduchých motivů
skladeb a písní
OVO 5: vytváří v rámci svých
individuálních dispozic jednoduché
předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární hudební improvizace

OVO 2: realizuje podle svých
individuálních schopností a
dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou
melodii či píseň zapsanou pomocí not
DV: vyjmenuje a roztřídí vybrané
smyčcové, dechové a žesťové
hudební nástroje



realizace melodie či písně



hudební nástroje

OVO 5: vytváří v rámci svých
individuálních dispozic jednoduché
předehry, mezihry a dohry a provádí
elementární hudební improvizace



doprovody k písním

OSV5 Kreativita: cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST
OVO 7: ztvárňuje hudbu pohybem
s využitím tanečních kroků, na
základě individuálních schopností a
dovedností vytváří pohybové
improvizace

OVO 7: ztvárňuje hudbu pohybem
s využitím tanečních kroků, na
základě individuálních schopností a
dovedností vytváří pohybové
improvizace



pohybová improvizace

POSLECHOVÁ ČINNOST
OVO 4: rozpozná hudební formu
jednoduché písně či skladby
OVO 6: rozpoznává v proudu znějící
hudby některé z užitých hudebních
výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i
zřetelné harmonické změny

OVO 4: rozpozná hudební formu
jednoduché písně či skladby
OVO 6: rozpoznává v proudu znějící
hudby některé z užitých hudebních
výrazových prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové, dynamické i
zřetelné harmonické změny



hudební formy



poslech hudební žánrů a stylů

MV1 Kulturní diference: poznávání
vlastního kulturního zakotvení;
zvláštnosti různých etnik

5.9. Výtvarná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

-

Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících.
1. ročník – 2 VH / týden
2. ročník – 2 VH / týden
3. ročník – 1 VH / týden
4. ročník - 1 VH / týden
5. ročník - 1 VH / týden
Vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Výtvarná výchova je především postaven na tvůrčích
činnostech. Prostřednictvím těchto činností žáci mohou rozvíjet a uplatňovat vlastní vnímání, cítění,
myšlení, prožívání, představivost, fantazii, apod. K jejich realizaci užíváme techniky a prostředky
tradiční, ale často i nově vznikající.

 Cílové zaměření vzdělávacího předmětu
-

-

-

pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného
prostředku komunikace
chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k
učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a
představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v
širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám
současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností
uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti
aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a
vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě

 Výchovné a vzdělávací strategie
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že učitel:
KOMPETENCE K UČENÍ
 vybírá vhodné způsoby, metody a strategie osvojování nového učiva
 vede žáky k pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných úkolů
 umožňuje žákům využívat získané poznatky při dalších výtvarných činnostech
 seznamuje žáky s různými výtvarnými technikami
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 předkládá žákům problémové úlohy a vede je k tvořivému výtvarnému řešení
 vede žáky k využívání získaných dovedností i v jiných oblastech svého vzdělávání
 umožňuje žákům prezentaci a hodnocení vlastní výtvarné tvorby
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 umožňuje žákům obhajovat své názory při prezentaci a hodnocení výtvarných děl
 seznamuje žáky s terminologií z výtvarné oblasti a učí žáky používat je ve svém mluveném projevu
 vede žáky k vyjadřování se pomocí výtvarných technik

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 umožňuje žákům tvořivě pracovat ve skupině
 vede žáky k vzájemnému naslouchání a tolerování jiných výtvarných projevů
 vede žáky ke kritickému posuzování různých výtvarných žánrů a technik
KOMPETENCE OBČANSKÉ
 vede žáky k utváření kritérií hodnocení výtvarných projevů
 seznamuje žáky s různými výtvarnými technikami a styly
 pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům
KOMPETENCE PRACOVNÍ
 vede žáky k samostatnému a správnému využívání různých výtvarných technik v dalších oblastech
 učí žáky a vede je k dodržování základních hygienických a bezpečnostních pravidel při tvorbě různými
výtvarnými technikami

 Zařazená průřezová témata
OSV – Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
OSV1 Rozvoj schopností a poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OSV2 Sebepoznání a sebepojetí: uvědomování si jedinečnosti vlastního osobitého vnímání a vlastní schopnosti
vyjádření
OSV5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
Sociální rozvoj
OSV8 Komunikace: řeč těla, zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem; cvičení pozorování
a aktivního naslouchání
MV – Multikulturní výchova
MV1 Kulturní diference: jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti

 Vzdělávací obsah předmětu v 1. – 5 . ročníku

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Výtvarná výchova
1. období – 1., 2. a 3.ročník
1. a 2. ročník -2 VH / týden; 3.ročník – 1 VH / týden

Cílové zaměření předmětu v 1., 2. a 3. ročníku ZŠ










Vzdělávání v předmětu v 1. období směřuje k:
vyhledávání poznatků a informací o smyslově poznatelném světě a k jejich využití v procesu tvorby a vnímání díla upevňování návyků správné hlasové
hygieny
samostatnému pozorování a využívání získaných výsledků ve vlastní tvorbě
kritickému posuzování děl vlastních i cizích, hledání jejich shodných, podobných a odlišných znaků
vytváření a posilování komunikativních dovedností ve verbální i neverbální oblasti
naslouchání promluvám druhých lidí a jejich porozumění, obhajování svého názoru v diskusi
účinné spolupráci ve skupině
vytváření si pozitivní představy o sobě samém
pozitivnímu postoji k uměleckým dílům a smyslu pro tvořivost
bezpečnému a účinnému používání nástrojů, materiálů a vybavení v rámci vlastní tvorby

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

OVO 1: Rozpoznává a pojmenovává
prvky vizuálně obrazného vyjádření
(linie, tvary, objemy, barvy, objekty);
porovnává je a třídí na základě
odlišností vycházejících z vlastních
zkušeností, vjemů, zážitků a představ

DV: rozeznává barvy v základní
škále, kterou má k dispozici; vnímá
odlišné odstíny, pojmenuje je
DV: rozezná základní plošné a
prostorové tvary, pojmenuje je a
používá ve vlastním obrazném
vyjádření
DV: pomocí přiřazení a přirovnání
dovede charakterizovat základní
prvky vizuálně obrazného vyjádření
(barva, linie, tvar, povrch, objem,
objekt)
DV: pojmenuje a charakterizuje
prvky použité ve vlastním vyjádření a
jednoduše zdůvodní jejich užití
DV: charakterizuje konkrétní barvu,
tvar, objem, povrch, objekt a převede
je do vlastního vizuálně obrazného
vyjádření

Učivo











barvy, které známe
má to barvu jako….
stejné a podobné barvy a
odstíny
hračky, knižní ilustrace
míchání příbuzných a
odlišných barev
linie, plochy, tvary
barvy, linie, tvary, textury
povrchu v obrazech, sochách,
v architektuře, doma, v
přírodě
malujeme, kreslíme,
modelujeme,
tvůrčí zpracování a reflexe

Průřezová témata
OSV1 Rozvoj schopností a poznávání:
cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
OSV2 Sebepoznání a sebepojetí:
uvědomování si jedinečnosti vlastního
osobitého vnímání a vlastní
schopnosti vyjádření
OSV5 Kreativita: cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity

Očekávané výstupy
OVO 2: v tvorbě projevuje své vlastní
zkušenosti; uplatňuje přitom v
plošném a prostorovém uspořádání
linie, tvary, objem, barvy, objekty a
další prvky a jejich kombinace

OVO 3: vyjadřuje rozdíly při vnímání
událostí různými smysly a pro jejich
vizuálně obrazné vyjádření volí
vhodné prostředky

OVO 4: Interpretuje podle svých
schopností různá vizuálně obrazná
vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svou dosavadní
zkušeností
OVO 5: na základě vlastní zkušenosti
nalézá a do komunikace zapojuje
obsah vizuálně obrazných vyjádření,
která samostatně vytváří, vybírá či
upravuje

Dílčí výstupy

Učivo

DV: vyjádří podle zadání vlastní
zkušenost prožitku reálného světa
DV: využívá vlastní zkušenost
s reálným trojrozměrným světem
v různých druzích vizuálního
vyjádření
DV: využívá rozličné nabídnuté
materiály, techniky a formáty



DV: vnímá pohyb vlastního těla, jeho
umístění a přemístění v prostoru a
využívá je jako svébytný vyjadřovací
prostředek
DV: uvědomuje si specifika vnímání
různými smysly, vyhledává
nejpřesvědčivější způsoby vyjádření
DV: vnímá a vyjadřuje proměny
prostředí (počasí, světlo, teplo,
den, noc) a nálady (radost, smutek,
přátelství, osamělost)



DV: rozpozná a slovně vyjádří námět
a základní náladu díla; dovede odlišit
výraz a náladu zobrazených postav;
vnímá a pojmenuje odlišné působení
barevného ladění díla
DV: spolupracuje na vytváření
společného prostředí ve třídě
DV: pokouší se pojmenovat odlišnosti
v charakteru konkrétních vizuálních
produktů určených dětem
DV: vyslechne a respektuje odlišný
názor na své i cizí dílo
DV: spolupracuje na společném díle
ve dvojici i ve skupině, vnímá vlastní
přínos pro společnou práci

















zážitky z každodenního života
s využitím všech prostředků
vizuálního vyjadřování
malba štětcem, houbou,
prsty…,
kresba dřívkem, tužkou,
rozličnými
materiály a nástroji
zanechávajícími různou stopu
namaluj, nakresli, vymodeluj,
jak .....
zpívají ptáci, jak chutná
čokoláda,
vizuální vyjádření vjemů
ostatních smyslů
denní a roční doby, proměny
počasí a nálad vyjádřené
všemi dostupnými prostředky
vyprávíme obrazem – všední i
nevšední situace, příhody a
události
práce s uměleckým i
žákovským dílem
dekorativní činnosti

vizuální produkty pro děti
práce ve dvojici, skupině na
společné práci

Průřezová témata
OSV2 Sebepoznání a sebepojetí:
uvědomování si jedinečnosti vlastního
osobitého vnímání a vlastní
schopnosti vyjádření

OSV2 Sebepoznání a sebepojetí:
uvědomování si jedinečnosti vlastního
osobitého vnímání a vlastní
schopnosti vyjádření
OSV5 Kreativita: cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity

OSV8 Komunikace: řeč těla, zvuků a
slov, řeč předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem; cvičení
pozorování a aktivního naslouchání

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Výtvarná výchova
2. období – 4. a 5. ročník
1 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 4. a 5. ročníku ZŠ
Vzdělávání v předmětu ve 2. období směřuje k:










vyhledávání poznatků a informací o smyslově poznatelném světě a k jejich využití v procesu tvorby a vnímání díla
samostatnému pozorování a využívání získaných výsledků ve vlastní tvorbě
kritickému posuzování děl vlastních i cizích, hledání jejich shodných, podobných a odlišných znaků
vytváření a posilování komunikativních dovedností ve verbální i neverbální oblasti
naslouchání promluvám druhých lidí a jejich porozumění, obhajování svého názoru v diskusi
účinné spolupráci ve skupině
vytváření si pozitivní představy o sobě samém
pozitivnímu postoji k uměleckým dílům a smyslu pro tvořivost
bezpečnému a účinnému používání nástrojů, materiálů a vybavení v rámci vlastní tvorby

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

OVO 1: při vlastních tvůrčích
činnostech pojmenovává prvky
vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů
(světlostní poměry, barevné kontrasty,
proporční vztahy a jiné)

DV: rozeznává, pojmenuje a aktivně
užívá, barvy v základní škále, kterou
má k dispozici; vnímá a pojmenuje
odlišné odstíny
DV: Porovná, rozliší a pojmenuje
světlejší, tmavší, sytější, bledší odstín
barvy
DV: Rozezná základní plošné a
prostorové tvary, dovede je použít
ve vlastním vyjádření
DV: Porovná a odliší plošné a
prostorové tvary podle velikosti a
vzájemných vztahů, využije jejich
rozdílnosti pro vyjádření vlastního
záměru

OVO 2: užívá a kombinuje prvky
vizuálně obrazného vyjádření ve
vztahu k celku; v plošném vyjádření
linie a barevné plochy; v objemovém
vyjádření modelování a skulpturální
postup; v prostorovém vyjádření
uspořádání prvků ve vztahu
k vlastnímu tělu i jako nezávislý
model.

Učivo






malba na různá témata s
využitím nejširší škály barev a
odstínů, nástrojů a formátů,
individuální i skupinové práce
co vidíme na obraze, na soše,
na fotografii, proč to autor
použil, jak na nás dílo působí
volné variace na současná
umělecká díla
jak vidíme svět kolem nás;
osobité vyjadřování na zadaná
témata

Průřezová témata
OSV1 Rozvoj schopností a poznávání:
cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění
OSV5 Kreativita: cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity

Očekávané výstupy

OVO 3: při tvorbě vizuálně
obrazných vyjádření se vědomě
zaměřuje na projevení vlastních
životních zkušeností i na tvorbu
vyjádření, která mají komunikační
účinek pro jeho/její nejbližší
sociální vztahy
OVO 4: 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
OVO 5: Osobitost svého vnímání
uplatňuje v přístupu k realitě,
k tvorbě, k interpretaci vizuálně
obrazného vyjádřen; pro vyjádření
nových a neobvyklých pocitů a
prožitků svobodně volí a kombinuje
prostředky (včetně prostředků a
postupů současného výtvarného
umění)

Dílčí výstupy
DV: pojmenuje a charakterizuje
základní prvky vizuálně obrazného
vyjádření (barva, linie, tvar, povrch,
objem, objekt).
DV: pokouší se posuzovat důvod
jejich užití a hodnotit je z hlediska
výrazu díla.
DV: charakterizuje konkrétní barvu,
tvar, objem, povrch, objekt a dovede
je převést do vlastního vizuálně
obrazného vyjádření
DV: využívá rozličné nabídnuté
materiály, techniky a formáty
DV: vyjádří podle zadání vlastní
zkušenost
DV: využívá vlastní zkušenost
s reálným trojrozměrným světem
v různých druzích vizuálního
vyjádření
DV: pokouší se vyjádřit vjem
sluchový, hmatový, dotykový,
chuťový či pohybový
DV: uvědomuje si specifika vnímání
různými smysly, vyhledává
nejpřesvědčivější způsoby vyjádření
DV: uvědomuje si a dovede vyjádřit
vjemy interiéru, exteriéru a krajiny,
vnímá prostředí kolem sebe jako
prostor pro prožívání a komunikaci
DV: vyjadřuje situaci, změnu
situace, děj, příběh

Učivo


malba, kresba všemi
dostupnými materiály a
nástroji, jednoduché grafické
techniky, plastické techniky,
tvorba a instalace objektů,
práce individuální, ve dvojici,
ve skupině



vyjádření osobních zážitků a
zkušeností běžných i
neobvyklých; doma, ve škole,
ve městě, v přírodě, v ZOO, v
muzeu…
experimenty
s vyjadřováním ostatních
vjemů:
vzájemné vztahy a změny
polohy v prostoru
záznamy a obrazy stavů a
proměn svého okolí v
přírodním i člověkem
vytvořeném prostředí
ilustrace, cyklus, komiksový
příběh, obrázkové písmo








Průřezová témata

OSV5 Kreativita: cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity
OSV2 Sebepoznání a sebepojetí:
uvědomování si jedinečnosti vlastního
osobitého vnímání a vlastní
schopnosti vyjádření
OSV8 Komunikace: řeč těla, zvuků a
slov, řeč předmětů a prostředí
vytvářeného člověkem; cvičení
pozorování a aktivního naslouchání
MV1 Kulturní diference: jedinečnost
každého člověka a jeho individuální
zvláštnosti

Očekávané výstupy
OVO 6: porovnává různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření a
přistupuje k nim jako ke zdroji
inspirace

Dílčí výstupy

DV: uvědomuje si možnost různých
interpretací téhož díla, pokouší se
formulovat vlastní názor a
vyslechnout a přijmout odlišný
DV: vyjadřuje a v debatě
OVO 7: Nalézá a do komunikace
obhajuje svůj názor na konkrétní
v sociálních vztazích zapojuje obsah
dílo vlastní či jiného autora.
vizuálně obrazných vyjádření, která
DV: vysvětlí a obhajuje svůj názor na
samostatně vytváří, vybírá či upravuje konkrétní ilustrace, animované filmy,
hračky, počítačové hry. Vyslechne a
toleruje odlišný názor, dovede
argumentovat v debatě.
DV: použije postavy či charaktery
z ilustrací, filmů či her ve vlastním
originálním výtvarném díle
DV: vyjadřuje svou zkušenost
ze setkání s uměleckým dílem slovy
nebo výtvarně nebo samostatně
vytvoří vlastní originální postavu či
příběh

Učivo








díla, která nás obklopují;
rozhovory o konkrétních
obrazech, sochách, stavbách z
vlastního okolí
galerie ve třídě; proměnlivá
společná sbírka
pozoruhodných prací, včetně
komentářů a poznámek k
dílům
můj oblíbený ilustrátor, autor
animovaných filmů.. a proč se
mi líbí
vyjádření prožitku z díla

Průřezová témata

5.10. Tělesná výchova
Charakteristika vzdělávacího předmětu
 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací předmět Tělesná výchova je realizována ve všech ročnících 2 VH týdně.
Při realizaci této vzdělávacího předmětu klademe důraz především na praktické dovednosti a jejich
aplikaci v modelových situacích i v každodenním životě. Proto je pro nás důležité, aby život školy byl ve shodě
s tím, co se žáci o zdraví učí.
Celý vzdělávací předmět je vymezen a realizován s ohledem na věk našich žáků. Jeho obsah prolíná i do
ostatních vzdělávacích oblastí a do života školy.
Vzdělávací obsah tohoto předmětu je rozdělen do dvou tématických celků:
- Činnosti ovlivňující zdraví – význam pohybu pro zdraví, hygiena a bezpečnost při TV a sportu,
koordinační a kompenzační cvičení.
- Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – rozvoj kondičních, rytmických a pohybových
dovedností s využitím různého náčiní a nářadí a v různém prostředí.

 Cílové zaměření vzdělávacího předmětu
Vzdělávání v daném vzdělávacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
- pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných
prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
- poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu
vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
- získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví
ohrožuje a poškozuje
- využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování
způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k
poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
- propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s
volním úsilím atd.
- chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro
výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.
- aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností
ve škole i v obci

 Výchovné a vzdělávací strategie
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že učitel:
KOMPETENCE K UČENÍ
 vybírá vhodné způsoby, metody a strategie učení
 vede žáky k osvojování základního tělocvičného názvosloví
 seznamuje žáky s pravidly některých týmových her a vede je k jejich dodržování
 učí žáky pochopit význam tělesného cvičení pro své zdraví, rozvoj své kondice i jako relaxaci
 umožňuje žákům porovnávat své minulé i současné výsledky a tím vyhodnocovat své pokroky
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 vede žáky k řešení sportovních problému v duchu fair play
 tvoří se žáky zjednodušená pravidla sportovních her pro realizaci ve škole
 učí žáky adekvátně reagovat při úrazu spolužáka
 vede žáky ke správnému a bezpečnému chování v tělocvičně a se sportovním náčiním
 učí žáky dopomocí při cvičení

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 vede žáky ke spolupráci při týmových hrách
 učí žáky reagovat a vytvořit jednoduché povely a pokyny
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 vede žáky k dodržování pravidel fair play při sportu
 vede žáky k toleranci ke slabším výkonům některých spolužáků
 umožňuje žákům zažít úspěch a učí je přijímat i prohru
 umožňuje žákům pracovat v týmech a skupinách
KOMPETENCE OBČANSKÉ
 vede žáky k respektování a provádění povelů a pokynů svých spolužáků
 učí žáky sestavit jednoduché cvičení
 vede žáky k objektivnímu hodnocení, toleranci a taktu
KOMPETENCE PRACOVNÍ
 vede žáky k uplatňování základních pravidel hygieny a bezpečnosti při cvičení
 učí žáky používat některé tělocvičné nářadí a náčiní

 Zařazená průřezová témata
OSV – Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
OSV2 Sebepoznání a sebepojetí: já jako zdroj informací o sobě; moje učení
OSV3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání; stanovování osobních cílů a kroků
k jejich dosažení
OSV4 Psychohygiena: dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému

 Vzdělávací obsah předmětu v 1. – 5 . ročníku

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Tělesná výchova
1. období – 1., 2. a 3. ročník
2 VH / týden

Cílové zaměření předmětu v 1. období ZŠ









Vzdělávání v předmětu v 1. období směřuje k:
získání dobrého pocitu na základě řízeného i spontánního pohybu jak ve skupině,tak i v samostatné činnosti.
nácviku jednodušších pohybových dovedností.
průpravě pro složitější pohybové dovednosti jednotlivce a pro řešení některých herních činností družstva.
nácviku rozvoje obratnosti a rychlosti - zejména reakční.
poznávání souvislosti mezi zaměřením pohybového režimu a změnou pohybových schopností.
přípravě na testování pohybových schopností R.(rychlost) S.(síla) O.(obratnost) V.(vytrvalost)
sebezáchovným dovednostem jako je zvládnutí vlastní váhy(šplh) a zvládnutí sebezáchrany plaváním.(dtto rychlý i vytrvalý běh a pády)

Očekávané výstupy
OVO 1: spojuje pravidelnou
každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené
příležitosti

Dílčí výstupy
DV: učí se chápat smysl pohybu pro
zdraví a dobrý pocit.

Učivo




OVO 2: zvládá v souladu s
individuálními předpoklady
jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné
ve skupině; usiluje o jejich zlepšení.
OVO 3: spolupracuje při
jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích
OVO 4: uplatňuje hlavní zásady
hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve známých
prostorech školy
OVO 5: reaguje na základní pokyny a
povely k osvojované činnosti a její
organizaci

DV: prochází fázemi motorického
učení jednodušších sportovních
a pohybových dovedností dle
vlastních dispozic
DV: podle možností se podílí
na činnosti skupin a nachází svou
roli v týmu.
DV: nosí cvičební úbor a obuv,
rozumí smyslu dodržování“ pravidel
hry, učí se rozcvičit a používat
kompenzační cviky
DV: učí se vnímat pokyny různých
forem, orientuje se dle signálů při
různých činnostech









informace o bezpečnosti a
hygieně.
vedený pohybový režim ve
cvičební jednotce.
vhodné rozcvičení, zátěžové a
kompenzační cviky.
hod, běh, skok – atletická
průprava
cvičení s náčiním, na
přizpůsobeném nářadí
akrobatická průprava
drobné hry, závody družstev,
upravené vybíjená, vybrané
hry
informace o možném ohrožení
při porušení pravidel chování
v šatně i během cvičení
průpravné a přímivé cviky.
smluvené signály, povely,
názvosloví jednoduchých
cviků.

Průřezová témata
OSV4 Psychohygiena: dovednosti pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah
k sobě samému

OSV2 Sebepoznání a sebepojetí: já
jako zdroj informací o sobě; moje
učení

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Tělesná výchova
2. období – 4. a 5. ročník
2 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 2. období ZŠ








Vzdělávání v předmětu ve 2. období směřuje k:
průpravě pro složitější pohybové dovednosti „profilových sportů“školy
nácviku pohybových dovedností ve školních a mimoškolních soutěžích v netradičních disciplínách(CVČ-motivace)
získávání dobrého pocitu na základě (s)plnění motivujících pohybových úkolů.
pochopení vztahu mezi cílenou zátěží a zlepšením pohybových schopností.
nácviku dovedností použitelných v krizových situacích sebeobrany a záchrany včetně plavání.
vnímání estetiky a rytmizace pohybu a přípravě na hodnocení vlastního i pozorovaného sportovního výkonu.
vybíjené, přehazované, malé kopané,drobným hrám

Očekávané výstupy
OVO 1: podílí se na realizaci
pravidelného pohybového režimu;
uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně
své zdatnosti
OVO 2: zařazuje do pohybového
režimu korektivní cvičení, především
v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
OVO 3: zvládá v souladu s
individuálními předpoklady
osvojované pohybové dovednosti;
vytváří varianty osvojených
pohybových her
OVO 4: uplatňuje pravidla hygieny
a bezpečného chování v běžném
sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

DV: začíná chápat nutnost další
pohybové zátěže mimo hodiny TV,
pokud chce zlepšovat své schopnosti
a dovednosti pro radost z pohybu,
výkonu a zlepšení




průpravná cvičení
rytmická cvičení (případně s
hudbou)

OSV4 Psychohygiena: dovednosti pro
pozitivní naladění mysli a dobrý vztah
k sobě samému

DV: rozumí smyslu průpravných
a kompenzačních cvičení pro zdraví
i techniku sportovní činnosti



přímivé cviky, kompenzační a
relaxační cvičení pro zahájení
činnosti i pro ukončení
uklidnění
posilovací cviky.
drobné sportovní hry a jejich
obměny

OSV2 Sebepoznání a sebepojetí: já
jako zdroj informací o sobě; moje
učení

DV: reaguje na odpor soupeře, zvládá
jednoduché herní taktiky

DV: používá adekvátní cvičební úbor
a obuv, dodržuje kázeň a pravidla hry
- bezpečnost ve všech částech hodiny
i přesunech a převlékání








bezpečnost a hygiena
význam pohybu pro zdraví.
příprava organizmu před
pohybovou činností.

OSV3 Seberegulace a
sebeorganizace: cvičení sebekontroly,
sebeovládání

Očekávané výstupy
OVO 5: jednoduše zhodnotí kvalitu
pohybové činnosti spolužáka a
reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti
OVO 6: jedná v duchu fair play:
dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti
pravidlům a adekvátně na ně reaguje;
respektuje při pohybových činnostech
opačné pohlaví
OVO 7: užívá při pohybové činnosti
základní osvojované tělocvičné
názvosloví; cvičí podle jednoduchého
nákresu, popisu cvičení

Dílčí výstupy

Učivo

DV: učí se rozlišit hodnotu výkonu
spolužáků vzhledem k jejich
dispozicím a při posuzování sebe se
drží reality v míře sebezapření při
prezentaci výkonů.
DV: rozliší úmyslný a neúmyslný
přestupek proti pravidlům a fair play,
pomáhá méně disponovaným a sám je
schopen přijmout pomoc od
disponovanějších



sportovní hry - vybíjená,
přehazovaná, malá kopaná,
hod na koš




míčové hry dle výběru
pravidla her, závodů a soutěží.

DV: rozumí informaci popisující
požadovanou činnost



názvosloví osvojovaných
činností,smluvené povely,
signály
organizace prostoru a činnosti
ve známém prostředí
organizace drobných
pohybových činností a her

OVO 8: zorganizuje nenáročné
pohybové činnosti a soutěže na úrovni
třídy
OVO 9: změří základní pohybové
výkony a porovná je s předchozími
výsledky

DV: chápe organizační pokyny při
hrách a soutěžích a vysvětluje je
ostatním.
DV: dokáže reprodukovat vlastní
naměřené výkony a pomáhá měřit
výkony spolužáků.

OVO 10: orientuje se v informačních
zdrojích o pohybových aktivitách
a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá
potřebné informace

DV: použije informace pro vlastní
zlepšování výkonu i pro motivaci
třídního družstva při soutěžích,





Průřezová témata




měření sportovních výkonů
školní testy pohybových
dovedností

OSV2 Sebepoznání a sebepojetí: já
jako zdroj informací o sobě; moje
učení



procvičování a zlepšování
vlastních sportovních výkonů

OSV3 Seberegulace a
sebeorganizace: stanovování
osobních cílů a kroků k jejich
dosažení

5.11. Pracovní činnosti
Charakteristika vzdělávacího předmětu
 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu
Vzdělávací předmět Pracovní činnosti je realizován ve všech ročnících 1 VH týdně.
V rámci tohoto předmětu se žáci učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní
dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu.Při všech
pracovních činnostech klademe důraz na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce.

 Cílové zaměření vzdělávacího předmětu
Vzdělávání v daném vzdělávacím předmětu směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a
plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při
pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
- poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností
člověka
- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a
hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení
podnikatelského myšlení
- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných
poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a
pro další životní a profesní orientaci

 Výchovné a vzdělávací strategie
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že učitel:
KOMPETENCE K UČENÍ
 seznamuje žáky se základními pracovními dovednostmi a návyky
 učí žáky používat vhodné nástroje, nářadí, pomůcky a materiály
 seznamuje žáky s různými vhodnými pracovními postupy a metodami
 vede žáky ke správnému plánování a organizování své práce
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 zadává žákům úkoly, které umožňují volbu různých postupů a řešení
 vede žáky k promýšlení pracovních postupů
 rozvíjí u žáků tvořivost
 umožňuje žákům realizovat vlastní nápady
 umožňuje žákům obhajovat své postupy řešení
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 seznamuje žáky s termíny v oblasti pracovních nástrojů, nářadí, pomůcek a materiálů a vede žáky
k jejich aktivnímu používání
 učí žáky správně vytvořit a popsat jednoduchý pracovní postup

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 umožňuje žákům pracovat ve skupině
 vede žáky k tolerování a respektování názorů a nápadů ostatních spolužáků
 vede žáky k aktivnímu zapojování se do plnění společných úkolů
 podporuje sebedůvěru žáků a jejich samostatný rozvoj
KOMPETENCE OBČANSKÉ
 utváří u žáků pozitivní vztah k práci
 vede žáky k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
 umožňuje žákům tvořit kritéria pro hodnocení výsledků činnosti
KOMPETENCE PRACOVNÍ
 seznamuje žáky s pravidly bezpečnosti a hygieny a vede je k jejich dodržování
 vede žáky k používání ochranných prostředků
 učí žáky organizovat si svoji práci a pracovní místo
 vede žáky ke správným užití materiálů a pracovních postupů
 vede žáky k dodržování pořádku na svém pracovním místě

 Zařazená průřezová témata
OSV – Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
OSV1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovednosti
řešení problému
OSV5 Kreativita:cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
EV – Environmentální výchova
EV1 Ekosystémy: využívání různých recyklovatelných a přírodních materiálů
EV2 Základní podmínky života: životní podmínky pro pěstování rostlin

 Vzdělávací obsah předmětu v 1. – 5 . ročníku

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Pracovní činnosti
1. období – 1., 2. a 3. ročník
1 VH / týden

Cílové zaměření předmětu v 1. období ZŠ
Vzdělávání v předmětu v 1. období směřuje k:






získávání pozitivního vztahu k práci a odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
osvojování základních pracovních dovedností a návyků
uplatňování vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů
seznamování se s různými materiály, technikami a postupy
rozvíjení tvořivých nápadů při práci

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
OVO1: vytváří jednoduchými
postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
OVO2: pracuje podle slovního
návodů a předlohy

OVO1: vytváří jednoduchými
postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
OVO2: pracuje podle slovního
návodů a předlohy




tvorba výrobků z různých
materiálů a různými
technikami
práce s návodem a předlohou

EV1 Ekosystémy: využívání různých
recyklovatelných a přírodních
materiálů

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
OVO3: zvládá elementární
dovednosti a činnosti při práci se
stavebnicemi

DV: provádí jednoduchou montáž a
demontáž stavebnice LEGO a
různých dřevěných stavebnic



montáž a demontáž stavebnic

OSV5 Kreativita:cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
OVO4: provádí pozorování přírody,
zaznamenává a zhodnotí výsledky
pozorování
OVO5: pečuje o nenáročné rostliny

OVO4: provádí pozorování přírody,
zaznamenává a zhodnotí výsledky
pozorování
DV: ošetřuje nenáročné pokojové
rostliny
DV: podle druhu pěstitelské činnosti
se pokouší zvolit vhodné pomůcky a
nástroje



pozorování přírody



péče o rostliny

OSV1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

PŘÍPRAVA POKRMŮ
OVO6: připraví tabuli pro jednoduché OVO6: připraví tabuli pro jednoduché
stolování
stolování
DV: seznamuje se se základním
vybavením kuchyně
DV: pojmenuje a jednoduše vysvětlí
činnost některých pomůcek a nástrojů
v kuchyni
OVO7: chová se vhodně při stolování OVO7: chová se vhodně při stolování
DV: dodržuje pořádek a hygienu při
práci s potravinami




stolování
vybavení kuchyně




společenské chování
hygiena a bezpečnost

Průřezová témata

Vyučovací předmět:
Období - ročník:
Časová dotace:

Pracovní činnosti
2. období – 4. a 5. ročník
1 VH / týden

Cílové zaměření předmětu ve 2. období ZŠ
Vzdělávání v předmětu ve 2. období směřuje k:







pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
prohlubování již osvojených základních pracovních dovedností a návyků
organizaci a plánování práce
používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa
chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
OVO1: vytváří přiměřenými
pracovními operacemi a postupy na
základě své představivosti různé
výrobky z daného materiálu

OVO1: vytváří přiměřenými
pracovními operacemi a postupy na
základě své představivosti různé
výrobky z daného materiálu



OVO2: využívá při tvořivých
činnostech s různým materiálem
prvky lidových tradic

OVO2: využívá při tvořivých
činnostech s různým materiálem
prvky lidových tradic



OVO3: volí vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem
k použitému materiálu
OVO4: udržuje pořádek na
pracovním místě a dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu

OVO3: volí vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem
k použitému materiálu
OVO4: udržuje pořádek na
pracovním místě a dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu










práce s různými materiály,
technikami a postupy
návrhy vlastního řešení
zadaného úkolu

seznamování a využívání
prvků lidových tradic
lidové zvyky, tradice a
řemesla
pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní a bezpečnost při práci s
nimi
bezpečnostní a hygienické
předpisy
základy první pomoci

OSV1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění; cvičení
dovednosti řešení problému
EV1 Ekosystémy: využívání různých
recyklovatelných a přírodních
materiálů
OSV5 Kreativita:cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
OVO5: provádí při práci se
stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž
OVO6: pracuje podle slovního
návodu, předlohy, jednoduchého
náčrtu
OVO7: dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazu

OVO5: provádí při práci se
stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž
OVO6: pracuje podle slovního
návodu, předlohy, jednoduchého
náčrtu
OVO7: dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazu



různé druhy stavebnic



práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem




bezpečnost a hygiena
první pomoc

OSV5 Kreativita:cvičení pro rozvoj
základních rysů kreativity

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
OVO8: provádí jednoduché
pěstitelské činnosti, samostatně vede
pěstitelské pokusy a pozorování
OVO9: ošetřuje a pěstuje podle
daných zásad pokojové i jiné rostliny

OVO8: provádí jednoduché
pěstitelské činnosti, samostatně vede
pěstitelské pokusy a pozorování
OVO9: ošetřuje a pěstuje podle
daných zásad pokojové i jiné rostliny

OVO10: volí podle druhu
pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní
OVO11: dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu

OVO10: volí podle druhu
pěstitelských činností správné
pomůcky, nástroje a náčiní
OVO11: dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc při úrazu










základní podmínky pro
pěstování rostlin
půda a její zpracování
výživa rostlin
pěstování rostlin ze semen
v místnosti
pokojové rostliny
pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní pro pěstování rostlin
bezpečnost a hygiena
první pomoc

EV2 Základní podmínky života:
životní podmínky pro pěstování
rostlin

Očekávané výstupy

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová témata

PŘÍPRAVA POKRMŮ
OVO12: orientuje se v základním
vybavení kuchyně
OVO13: připraví samostatně
jednoduchý pokrm

OVO12: orientuje se v základním
vybavení kuchyně
OVO13: připraví samostatně
jednoduchý pokrm



základní vybavení kuchyně



výběr, nákup a skladování
potravin
čtení receptů
příprava jednoduchého
pokrmu
jednoduchá úprava stolu
pravidla správného stolování
bezpečnost a hygiena při práci
s potravinami a kuchyňským
náčiním
první pomoc



OVO14: dodržuje pravidla správného
stolování a společenského chování
OVO15: udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje základy
hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc pří úrazu

OVO14: dodržuje pravidla správného
stolování a společenského chování
OVO15: udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje základy
hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc pří úrazu






OSV1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení dovednosti řešení problému

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
6.1. Hodnocení žáků
Obecné zásady hodnocení






Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb.
Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul,
v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále.
Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. Je důležité si
uvědomovat, že při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém. Důležité je
uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na individuální pokrok každého
žáka (nesmí docházet ke srovnávání žáků se spolužáky a rozdělování na úspěšné a neúspěšné).
Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci, pouze na žádost rodičů a doporučení PPP se u žáků
s SPU používá hodnocení slovní. U průběžného hodnocení používáme různé formy, od klasifikace, přes
bodové hodnocení, slovní hodnocení až po sebehodnocení žáků. Žáci jsou cíleně vedeni
k sebehodnocení a k sebekontrole, s chybou či nedostatkem se dále pracuje.

Kritéria pro hodnocení







zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností dítěte
schopnost řešit problémové situace
úroveň komunikačních dovedností
schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit předkládané problémy tvůrčím způsobem (v závislosti
na věku dítěte)
změny v chování, postojích a dovednostech
míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje

Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků









písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičení, ..........
ústní zkoušení a mluvený projev
zpracování referátů a prací k danému tématu
úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly
modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy, .........
projektové a skupinové práce
soustavné diagnostické pozorování žáka
vědomostní a dovednostní testy Kalibro pro 5.ročník

Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací


1

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni:

Žák ovládá požadované poznatky, fakty a pojmy prakticky bez chyb nebo chybuje výjimečně. Samostatně
a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů. Účelně si
organizuje svoji práci. Myslí logicky správně, projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný
projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou
kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Je
schopen samostudia.

2

3

4

5

Při ovládání požadovaných poznatků, fakt a pojmů převládají jen dílčí chyby. Žákovi poznatky jsou
v podstatě ucelené, přesné a úplné. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené
poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se
projevuje logika a tvořivost. Jeho ústní a mluvený projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti
a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je
estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Při
práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci
s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc.
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktu a pojmů nepodstatné
mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Má
problémy s organizací vlastní práce. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomocí učitele korigovat.
V uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští
chyb. Uplatňuje své poznatky podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé.
V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má
menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi má
častější problémy, jak při jejich získávání a třídění, tak zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při
spolupráci s ostatními vyžaduje podporu a pomoc.
V ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků má závažné mezery a převládají
výrazné chyby. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a
má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Nedokáže si samostatně zorganizovat vlastní práci,
vyžaduje výraznou pomoc učitele. Jeho písemný a ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky,
grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky, chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při
samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často je nedovede
zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních.
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery, jeho
dovednost vykovávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky.
V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se
vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede svoje vědomosti a
dovednosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté
logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev má vážné nedostatky. Závažné nedostatky a
chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Nedovede pracovat
s informacemi, má problémy s jejich vyhledáváním. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes jejich
pomoc a podporu.






Známka z hodnocení vědomostí nezahrnuje hodnocení chování žáka.
Hodnocení musí probíhat průběžně v celém časovém období a výsledná známka je stanovena na základě
dostatečného množství různých podkladů.
V případě výrazného zhoršení prospěchu žáka (min. o dva klasifikační stupně) je nutno ihned písemně
informovat jeho rodiče a konzultovat s nimi daný problém.
Klasifikuje se vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo.
Všechny kontrolní písemné práce (tzn. písemná práce, na kterou potřebuje žák 30 – 45 minut) jsou vždy
alespoň tři dny předem oznámeny žákům, aby žáci měli dostatek času se na ně připravit. Kontrolní
písemné práce se archivují dva roky a v den, kdy se píše kontrolní písemná práce, nemůže probíhat další
písemné zkoušení.

Sebehodnocení




Žáci jsou k sebehodnocení vedeni již od 1.ročníku.
V 1.ročníku probíhá sebehodnocení nejčastěji ústně.
Ve 2.ročníku se žáci hodnotí pomocí značek v rámci jednotlivých předmětů na samostatný pracovní list,
kde třídní učitel poskytne i zpětnou vazbu.





Ve 3. – 5.ročníku se žáci učí již písemnému vyjádření sebehodnocení. Sebehodnocení probíhá čtvrtletně
v rámci jednotlivých předmětů na samostatných pracovní list. K sebehodnocení poskytuje zpětnou i
učitel a rodiče žáků.
V předmětech s převahou výchovné činnosti (tzn.HV, VV, PČ, TV) probíhá sebehodnocení ústně ve
spolupráci s učitelem.
Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka učitelem), ale má doplňovat a
rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáky.

Chování





Hodnocení chování žáka se odvíjí od dodržování Školního řádu.
Hodnotí se chování ve škole, při školních akcích a reprezentaci školy.
Hodnocení chování žáka provádí třídní učitel po dohodě s ostatními vyučujícími, případně pedagogická
rada.
Využívá se tří stupňů hodnocení:
Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základní pravidla společenského chování, která
dodržuje ve škole i na veřejnosti. Projevuje dobrý vztah ke všem pracovníkům školy a spolužákům.
Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti školnímu řádu.
Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných přestupků proti
ustanovení školního řádu, pravidlům společenského soužití ve škole i na veřejnosti. Mezi méně závažné
přestupky patří i neplnění si základních školních povinností. Žák je přístupný výchovnému působení a
snaží se své chyby napravit.
Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla společenského soužití
a porušuje právní normy. Přes udělení opatření k posílení kázně pokračuje v asociálním chování a nemá
snahu své chyby napravit.

1
2
3


O udělení 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitel školy na základě projednání v pedagogické radě,
a to na základě návrhu třídního učitele. Třídní učitel je povinen předjednat před pedagogickou radou
návrh na snížení známky z chování s ostatními pedagogickými pracovníky, kteří daného žáka učí.
 Na základě chování žáka v průběhu roku má učitel možnost využívat následná výchovná opatření:
Pochvaly:
- Drobné pochvaly uděluje každý pedagogický pracovník bezprostředně po vzniku důvodu pro jejich
udělení a zaznamenává je do žákovské knížky.
- Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pracovníků
školy a po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní
iniciativy nebo za déletrvající svědomitou úspěšnou práci.
- Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či
fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin a za
dlouhodobou svědomitou a úspěšnou práci.
- Udělení pochvaly třídního učitele se zaznamenává do dokumentace školy a dopisem rodičům a to
bezprostředně po jejím udělení.
- Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamenává do dokumentace školy a na vysvědčení za pololetí,
v němž byla udělena.
Opatření k posílení kázně:
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi udělit:
Napomenutí třídního učitele:
- Napomenutí uděluje třídní učitel, a to bezprostředně po přestupku. O udělení napomenutí informuje
ředitele školy. Rodičům je napomenutí oznámeno prostřednictvím dopisu.
Důtka třídního učitele:
- Důtku třídního učitele uděluje třídní učitel po předchozím projednání s ředitelem školy a
s vyučujícími, kteří daného žáka učí, a to bezprostředně po přestupku. O udělení důtky jsou rodiče
informování dopisem, jehož součástí je přesný důvod udělení a návratka, pomocí které rodiče
potvrdí převzetí oznámení. V případě, že před udělením důtky nepředcházelo udělení nižšího

kázeňského opatření, které bylo za stejné nebo obdobné přestupky, je třídní učitel povinen udělení
důtky osobně projednat s rodiči.
Důtka ředitel školy
- Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy na základě návrhu třídního učitel, který návrh nejdříve
projednal s ostatními vyučujícími, a to po projednání na pedagogické radě. O udělení důtky jsou
rodiče informování dopisem, jehož součástí je přesný důvod udělení a návratka, pomocí které rodiče
potvrdí převzetí oznámení. V případě, že před udělením důtky nepředcházelo udělení nižšího
kázeňského opatření, které bylo za stejné nebo obdobné přestupky, je třídní učitel povinen udělení
důtky osobně projednat s rodiči.



O udělení všech výchovných opatření provede třídní učitel přesný zápis do evidence školy.
Tato opatření zpravidla předchází před snížením známky z chování.

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami








Hodnocení žáků se řídí Vyhláškou č. 73 / 2005 Sb.
Ve škole mohou být integrováni žáci s postižením smyslovým, tělesným, mentálním nebo s vývojovými
poruchami učení a chování.
Při hodnocení a klasifikaci vychází učitel z doporučení a závěrů PPP a hodnocení je vždy zcela
individuální.
Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok.
Žáci integrovaní na základě doporučení PPP nebo jiného SPC jsou vzděláváni i hodnoceni na základě
plnění Individuálního vzdělávacího plánu.
Na žádost rodičů a při doporučení poradenského zařízení mohou být hodnocení slovně.
Při slovním hodnocení se uvádí:
a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami
- ovládá bezpečně
- ovládá
- podstatně ovládá
- ovládá se značnými mezerami
- neovládá
b) úroveň myšlení
- pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti
- uvažuje celkem samostatně
- menší samostatnost myšlení
- nesamostatné myšlení
- odpovídá nesprávně i na návodné otázky
c) úroveň vyjadřování
- výstižné, poměrně přesné
- celkem výstižné
- nedostatečně přesné
- vyjadřuje se s obtížemi
- nesprávné i na návodné otázky
d) úroveň aplikace vědomostí
- spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností
- dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb
- s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští
- dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
- praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele
e) píle a zájem o učení
- aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
- učí se svědomitě
- k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů
- malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
- pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné

6.2. Autoevaluace školy
Cíle


Podmínky ke vzdělávání

Průběh vzdělávání

Časový harmonogram

dostatek finančních
zdrojů na zabezpečení
chodu školy
spokojenost žáků a
učitelů
vybavenost pomůckami
znalost ŠVP a RVP



sledování rozpočtu



průběžně



rozbory se žáky a učiteli



průběžně





před zahájením výuky
dle ŠVP



porovnání ŠVP a RVP,
zhodnocení ŠVP pedag.
sborem, vedením školy a
zřizovatelem
hospitace, sebehodnocení
žáků, tématické plány



průběžně



průběžně



1x za 2 roky

soulad ŠVP a RVP



úroveň pedagogického a
výchovného procesu,
plnění kompetencí ŠVP
personální obsazení




hodnocení vyučovacích
hodin, znalostí a
dovedností žáků
aprobovanost učitelů

spokojenost a
komunikace s rodiči
pokračování v současné
spolupráci s rodiči
pozitivní vztahy mezi
spolužáky, učiteli a žáky,
mezi učiteli
dosažení co
nejkvalitnějších výsledků
odpovídajících
individuálním
možnostem žáků



spokojenost rodičů



osobní dotazník a doklad
o studiu
dotazník, rozhovor



účast rodičů na
společných akcích
spokojenost žáků
spokojenost učitelů



přehled o účasti



průběžně




dotazníky
rozhovor




1x za 2 roky
průběžně

rozvoj talentovaných
žáků
pomoc žákům s SPU
mimoškolní aktivity



přehledy o účasti na
soutěžích
přehledy o vyšetření
v PPP
přehledy o zapojení žáků
do kroužků



průběžně



průběžně



pololetně





Podpora školy žákům




Nástroje





Školní klima






Spolupráce s rodiči

postupné zlepšování
podmínek ke vzdělávání
na škole

Kritéria












Cíle

Výsledky vzdělávání
žáků

Řízení školy



sledování vědomostí a
dovedností žáků





úspěšnost při přijímacím
řízení





hodnocení úrovně práce
ředitele školy ČŠI





zkvalitnění podmínek pro
práci učitelů
snaha o vysokou
kvalifikovanost pedag.
sboru
zajištění chodu školy
provozními pracovníky
odborný růst pedag.
pracovníků



Personální oblast

Vzdělávání
pedagogických
pracovníků
Úroveň výsledků práce

Kritéria









úroveň vzdělávání žáků,
porovnávání úrovně
vzdělávacích výsledků
přijetí žáků na víceletá
gymnázia a do tříd
s rozšířenou výukou
některých předmětů
výsledky dlouhodobé
práce a hospodaření
školy
spokojenost učitelů








kvalita vyučovacího
procesu

Nástroje





Časový harmonogram

klasifikace
republikový test, výroční
zpráva
přehledy o přijetí




4x za rok
1x za rok



1x za rok



průběžně




hodnocení školy
zřizovatelem
výroční zpráva
diskuze, dotazníky



1x za 2 roky

aprobovanost




přehledy o kvalifikaci
výroční zpráva



dislokační příprava

přiměřený počet
provozních pracovníků
účast pedag. pracovníků
na DVPP
spokojenost pedag.
pracovníků s úrovní
nabídky a kvalita DVPP
výsledky vzdělávání žáků
stanovených ŠVP
údaje o aktivitách a
prezentaci školy na
veřejnosti
úroveň vedení
dokumentace



přehled o zaměstnanosti





přehledy o účasti učitelů
nabídka kurzů
výroční zpráva



v průběhu roku





výroční zpráva
testy
hospitace





1x ročně
průběžně
průběžně



kontroly dokumentace



průběžně





