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3) Platnost dokumentu 
 

Tento ŠVP zapracovává úpravy ŠVP dle Opatření ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy, kterým se mění RVP pro základní vzdělávání, č. j. MŠMT-7019/2017. 

      Vstupuje v platnost od 1. 9. 2017 pod č. j. ZS/50/2017. 
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II)  Charakteristika školy 
  

1) Úplnost a velikost                                  
Jsme neúplná vesnická základní škola (s 1. stupněm), která má kapacitu 50 žáků. Žáci se vzdělávají 
v pěti ročnících, vyučování probíhá ve dvou třídách. Ročníky spojujeme do jedné třídy tak, aby byl 
v obou třídách přibližně stejný počet žáků. Škola stojí v centru obce, v těsné blízkosti autobusové 
zastávky. Do školy dojíždějí žáci z Náchoda, Lipí, Jizbice, Dobrošova a Borové. V návaznosti na 
dopravní obslužnost a jednotlivé spoje autobusů máme upraven začátek a konec vyučování 
v jednotlivých ročnících tak, aby se žáci ráno včas dostali na začátek vyučování a odpoledne končili 
výuku chvilku před odjezdem autobusu. Dětem slouží školní družina – ranní i odpolední provoz. 
 

2) Charakteristika pedagogického sboru 
Ve škole pracují 3 pedagogové, 1 školnice. Dvě učitelky jsou plně kvalifikované pro vyučování na 1. 
stupni ZŠ. Jedna má jako další kvalifikaci HV a druhá VV. Každá ovládá jiný cizí jazyk (angličtinu a 
němčinu). Třetí učitelka dobírá hodiny v obou kmenových třídách a zároveň pracuje jako vychovatelka 
ve školní družině (oba její úvazky – učitelka a vychovatelka jsou jen částečné. Pedagogové 
absolvováním nejrůznějších speciálních kurzů získali osvědčení  a mohou tedy na škole pracovat jako 
logopedická asistentka, metodik prevence sociálně-patologických jevů, speciální pedagog pro práci 
s integrovanými žáky, učitel-zdravotník… Učitelé se pravidelně několikrát ročně (dle finančních 
možností) vzdělávají v kurzech pro DVPP. Pracujeme společně na projektech, pořádáme kulturní 
vystoupení pro rodiče i veřejnost obce, každoročně organizujeme různé vzdělávací a historické exkurze. 
Třídní kolektivy vyjíždějí   na řadu akcí a výletů, kterými si žáci doplňují své znalosti a využívají je pak 
v např. v projektovém vyučování. Tyto akce jsou zaměřeny na tvorbu skupin a kolektivu, na pěstování 
kladného vztahu k druhým spolužákům. 

  
3) Dlouhodobé projekty 

Jsme zapojeni do dlouhodobého projektu, jehož vyhlašovatelem je Obec Česká Čermná – „Poznejme se 
sousedé! – sousedská setkání v Brzozowiu a České Čermné. Tento projekt končí na podzim 2016. 
 

4) Podmínky školy 
Budova školy je patrová. Škola má v patře 2 kmenové třídy, které jsou vybaveny víceúčelovým 
zařízením – žákovské lavice a židle, skříně, skříňky, regály, které slouží pro ukládání a odkládání 
různých učebních pomůcek nejen žákům ale hlavně učitelům. Z II. třídy je vstup do kabinetu, kde je 
malý prostor pro uložení dalších pomůcek a potřeb, obrazů, učebnic a dalších názorných pomůcek 
využívaných v hodinách, je zde umístěna lékárnička první pomoci. V patře jsou ještě WC pro chlapce a 
pedagogy. Z chodby po schodech se jde na půdu. 
V přízemí jsou WC dívek, úklidová komora, šatna, sklad a vstup do kotelny ve sklepě. Z hlavní chodby 
je vstup do prostor školní družiny s pracovnou pro ředitele školy, sociálním zázemím pro učitele, 
místností s keramickou pecí a koupelnou vybavenou regály pro práci s hlínou. V přízemí máme nově 
zřízenou počítačovou učebnu s 9 žákovskými a 1 učitelským počítačem – žáci zde absolvují výuku 
informatiky ale i dalších předmětů, kdy v rámci hodiny pracují na počítači. 
Vlastní materiální vybavení školy dostatečné. Na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí samotní žáci i  
učitelé. Množství pomůcek a materiálů jsme získali a vytvořili v rámci OP VK. 
V I. třídě je televizor, video s DVD přehrávačem, počítačový koutek s 5 počítači zapojenými do sítě a 
tiskárnou.  Žáci vše využívají o přestávkách i při výuce. Pracují s výukovými programy, seznamují se 
s internetem. Jeden počítač s multifunkčním zařízením má k dispozici i II. třída – slouží žákům. V ní je 
nově pořízena interaktivní tabule s dataprojektorem, notebook, na kterém pracují pedagogové.  
Každá třída má zařízený relaxační koutek (prostor) s kobercem pro nenáročné pohybové aktivity a 
tvořivou činnost, pro společnou i individuální relaxaci. Žáci si zde mohou o přestávkách hrát, číst si 
knihu, kterou si půjčí ze školní knihovny (mají ji hned za zády v I. třídě), mohou poslouchat hudbu či si 
půjčit nějakou společenskou hru či jen tak pasivně odpočívat. 
Škola nemá vlastní tělocvičnu. Využíváme sokolovnu, v případě pěkného počasí obě hřiště v areálu 
sokolovny, dále přilehlé plochy školy – dvůr a školní pozemek, či jiné venkovní plochy v obci (v zimě 
na různé zimní sporty – bobování, sáňkování, bruslení či obyčejné koulování). Jsme škola, která se 
nachází ve vesnici obklopené lesy a loukami, proto k různým činnostem spojeným s výukou využíváme 
co nejvíce přírodu. Na školním pozemku máme zbudovaný výukový altán, kde též za příznivého počasí 
probíhá výuka libovolného předmětu a je využíván velkou měrou pro aktivity školní družiny. V jejím 
průběhu žáci mohou navštěvovat výtvarný, počítačový a hudební kroužek, kroužek angličtiny. Snažíme 
se zajistit pro žáky učebnice a takové didaktické pomůcky, které umožňují efektivní vyučování a 



podporují jejich aktivitu a tvořivost. Sledujeme neustále různé nabídky a snažíme se zakoupit ty 
nejvhodnější pro danou věkovou skupinu žáků, i když financí pro jejich nákup je stále málo. 
K dalším prostorám pro zajištění chodu školy patří  školní jídelna, která je v budově mateřské školky. 
Žáci tam za doprovodu a pod dozorem učitelů  docházejí na obědy. 
Škola využívá dřevník (sklad zahradního nářadí),  již zmiňovaný školní dvůr a zahradu, zde tráví žáci 
za příznivého počasí a s učitelem velkou přestávku či pauzu mezi dopoledním a odpoledním 
vyučováním. 
 

5) Vlastní hodnocení školy  
Vlastní hodnocení školy a její další evaluační činnost slouží k poskytování zpětné vazby vedení školy o 
tom, jak se škole daří naplňovat stanovené záměry a cíle. Jsou současně i hodnocením kvality školy a 
hodnocením vlastního ŠVP.  
Vymezili jsme si několik oblastí života školy, v nichž chceme autoevaluaci provádět: 
- soulad realizovaného vzdělávacího programu s RVP ZV 
- individuální vzdělávací potřeby 
- spolupráce s rodinami žáků a širší komunitou (zřizovatel, veřejnost,…) 
- výuka 
- vyučovací a školní klima 
- hodnocení žáků 
- práce učitelů 
- vedení školy 
- výsledky vzdělávání 
- materiální, technické, ekonomické, hygienické, personální podmínky  
- atd. 
Za úroveň vzdělávání a s tím související oblasti zodpovídá ředitel školy. Jeho úloha spočívá především 
ve zhodnocení úspěšnosti žáků na konci 1. a 2. vzdělávacího období. V rámci vyučovacího předmětu 
má rozhodující evaluační roli učitel, který hodnotí úspěšnost dosahování dílčích kompetencí v průběhu 
vyučovací hodiny za určitý časový úsek (měsíc, čtvrtletí, pololetí,…). Preferovanou evaluační formou 
jsou různé druhy testů. Škola může využít i vhodných standardizovaných testů institucí, které se 
evaluací škol zabývají (SCIO, CERMAT, KALIBRO, ČŠI, VÚP, MŠMT). Slouží k porovnání úrovně 
našich žáků se žáky ostatních škol, oblastí ve výuce,… 
Nedílnou součástí autoevaluace školy (jak se daří naplňovat stanovené cíle) je zpětná vazba ze strany 
klienta (rodič)  a ze strany zřizovatele. Škola proto bude v pravidelných intervalech opakovat zjišťování 
vzdělávacích požadavků zákonných zástupců (a zřizovatele) zejména formou dotazníků, které si pro 
svou potřebu tvoříme. Při autoevaluaci  škola též vychází např. z inspekčních zpráv ČŠI. 
Škola zpracovává ze zákona výroční zprávu za daný školní rok o činnosti školy, kde se výše uvedené 
evaluované oblasti školy zmiňují. 
Evaluační činnosti a aktivity, kterými škola zajišťuje úroveň kvality vzdělávání a hodnotí dosažené 
výsledky práce žáků, se zpracovávají jako součást plánu kontrolní a hospitační činnosti.  Nedílnou 
součástí každé evaluační činnosti je její vyhodnocení a návrh vhodných nápravných opatřená, popř. 
návrhy na další úpravy vlastního ŠVP. 
 

6) Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery  
Na škole aktivně pracuje SRPDŠ, které organizuje samotné třídní schůzky, školní i mimoškolní akce 
(karneval, masopustní den, Den dětí). SRPDŠ hradí svými finančními prostředky nákup školních potřeb 
a pomůcek všem žákům školy, přispívá na dopravné při plaveckém výcviku žáků 3. a 4. ročníku. Na 
oplátku se žáci zapojují do sběru léčivých bylin a získané peníze věnují zpět SRPDŠ. 
Od 13. 2. 2006 je zvolena tříčlenná Školská rada. Pomáhá řešit problémy školy. 
Škola spolupracuje s PPP Náchod, kam se na základě žádostí zákonných zástupců či školy posílají děti 
s podezřením na VPUCH. Výchovné problémy se snažíme řešit na území školy, nezvladatelné projevy 
žáků konzultujeme s klinickým psychologem.                
Začala spolupráce s Déčkem Náchod, které pro děti připravuje různé zajímavé akce. 
Funguje velice dobrá spolupráce s OÚ v obci. Členové zastupitelstva v čele se starostou navštěvují 
pravidelně školní akce,  na základě souhlasu je propláceno všem dojíždějícím žákům celé jízdné, Obec 
přispívá z rozpočtu, který škole přidělí na kalendářní rok, na nákup některých pomůcek, proplácí jízdné 
ze školních exkurzí a výletů, svými finančními prostředky zajišťuje veškerou údržbu a opravy školy a 
přilehlých pozemků. Škola oplácí tuto vstřícnost účinkováním na obecních akcích. 
Využíváme místní knihovnu a pracoviště pobočky Pošty k pravidelným návštěvám a seznámením 
s jejich činností. 



 
 

 

III)   Charakteristika ŠVP  
       

1) Zaměření školy 
 

Škola vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která 
vznikla analýzou možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navazováním na 
tradice školy. Chceme naplňovat základní myšlenku vzdělávacího programu, kterou je otevřenost školy 
všem dětem, rodičům, veřejnosti – a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním 
osobnosti žáka, z našich možností vycházející nabídkou, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, 
naplňováním nejzákladnějších potřeb, společnými prožitky žáků a rodičů, učitelů, tak zapojením školy i 
absolventů do veřejného života, schopnost svobodné a tvůrčí práce, samostatného myšlení a 
odpovědného rozhodování, chápání globálních vztahů, spřízněnost s přírodou a jejími zákony. Jsme 
škola vesnická, proto jsme disponibilní hodiny využili pro posílení časové dotace předmětů prvouky, 
vlastivědy a přírodovědy. 
Chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. více se 
zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi. 
Zavádíme do výuky efektivní metody (skupinová práce, projektové vyučování), které vedou 
k posilování týmové práce žáků, k vzájemné pomoci a respektování druhého.  
Snažíme se v rámci našich materiálních a prostorových možností vést žáky k využívání komunikačních 
a informačních technologií, podporovat zavádění výpočetní techniky a její využití ve výuce. 
Důraz klademe na výuku cizího jazyku, hlavně anglického. 
Chceme žáky vést k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu. 
Stejnou péči se snažíme věnovat žákům, kteří mají úspěchy ve škole, ale i těm, kterým to ve škole 
zrovna moc nejde. Klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť v přirozené 
populační skupině lidí mají zastoupení lidé s různými vlohami, nadáním a vlastnosti. Snažíme se proto 
nabídkou vhodných mimoškolních aktivit (kroužků) podporovat i žáky s hudebním, estetickým a 
manuálním, pohybovým nadáním. Zaměřujeme se i na žáky, kteří se hlásí z 5. ročníku na víceleté 
gymnázium či do jiné výběrové třídy. Ještě více individuálně se s nimi pracuje, aby byli úspěšní 
v přijímacím řízení. 
Chceme navázat na dobré tradice naší školy, dál rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a 
napravovat to, co považujeme za nedostatky. Proto vítáme jakékoliv věcné připomínky k systému práce 
školy, neboť se z nich poučujeme. 
 
Sestavili jsme si tedy na základě výše uvedených poznatků naše žákovské a učitelské desatero:  
1) Vytváříme pohodové prostředí, rozumíme si navzájem. 
2) Jsme k sobě ohleduplní a zdvořilí. 
3) Pomáháme si navzájem, spolupracujeme, jsme tolerantní. 
4) Chceme být vzdělaní, ale také slušní lidé. 
5) Učíme se pro praktický život, pracujeme s informacemi, které si dokážeme vyhledat. 
6) Rozumíme přírodě, chráníme ji. 
7) Učíme se ovládat své city, vystupovat před lidmi, spolužáky. 
8) Rozumíme si s veřejností, oboustranně komunikujeme. 
9) Dokážeme zhodnotit práci a výkony své i ostatních. 
10) Chráníme se před jakýmkoliv nebezpečím. 
 
 

2)     Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Jsou to společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou 
uplatňovány pedagogy při výuce i mimo ni. Klíčové kompetence rozvíjíme a utváříme metodou 
činnostního učení, skupinovou prací, prací ve dvojicích, projektovým vyučováním,… 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Cíle ZV Klí čové 
kompetence 

Postupy a aktivity 

Umožnit žákům 
osvojit si strategie 
učení a motivovat je 
pro celoživotní 
učení. 

KOMPETENCE 
K UČENÍ  

Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, 
vyhledávání informací. 
Žáky vedeme k sebehodnocení. 
Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít 
úspěch. 
Podporujeme samostatnost a tvořivost. 
Vedeme žáky k samostatnému organizování některých akcí mimo 
vyučování. 
Umožňujeme žákům ve vhodných případech vlastní nápady. 
Učíme se vytvářet takové situace,  v nichž má žák radost z učení 
(motivace k učení), a pro jeho další přínos. 
Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly. 
Učíme práci s chybou. 
Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 
Jdeme příkladem. 

Podněcovat žáky 
k tvořivému myšlení, 
logickému uvažování 
a k řešení problémů. 

KOMPETENCE 
K ŘEŠEN

Í 
PROBLÉ

MŮ 

Učíme žáky nebát se problémů (problém není hrozba, ale výzva). 
Žáky motivujeme problémovými úlohami z praktického života. 
Na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problému. 
Vedeme žáky ke zdokonalování práce s informacemi ze všech 
možných zdrojů (včetně internetu). 
Žáci prezentují své poznatky,názory a dovednosti před ostatními, 
podle svých schopností se zapojují do soutěží. 
Vedeme žáky k přípravě různých aktivit pro veřejnost. 
Děti vedeme k aktivnímu podílu ve všech fázích činností, 
naplánování, přípravě, realizaci a hodnocení. 
Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci 
řešení problémů prakticky zvládají. 

Vést žáky 
k všestranné, účinné 
a otevřené 
komunikaci. 

KOMPETENCE 
KOMUNI
KATIVNÍ  

Vedeme žáky k vhodné komunikaci se žáky, k učiteli a ostatními 
dospělými ve škole i mimo školu, netolerujeme agresivní, hrubé, 
vulgární a nezdvořilé projevy žáků, zaměstnanců školy i rodičů. 
Podporujeme využívání cizího jazyka a výpočetní techniky. 
Podporujeme přátelské vztahy ve třídách. 
Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní 
názor a poslouchat zároveň názor jiných. 
Podporujeme kritiku a sebekritiku a vedeme žáky k pozitivní 
prezentaci a reprezentaci své osoby a školy na veřejnosti. 
Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním 
řádu. 

Rozvíjet u žáků 
schopnost 
spolupracovat a 
respektovat práci a 
úspěchy vlastní i 
druhých. 
 
Pomáhat žákům 
poznávat a rozvíjet 
vlastní schopnosti 
v souladu s reálnými 
možnostmi a 
uplatňovat je spolu 
s osvojenými 
vědomostmi a 
dovednostmi při 
rozhodování o 
vlastní životní a 
profesní orientaci. 

KOMPETENCE 
PRACOV

NÍ 

 
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. 
Žáky prací netrestáme, pochválíme kvalitně odvedenou práci. 
Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. 
Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové 
podmínky. 
Důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, ochraně 
zdraví a plnění svých povinností. 
Různými formami seznamujeme žáky s rozdílnými profesemi – cíleně 
ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího 
povolání. 
Cíleně motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného studia. 



 
 

 

Připravovat žáky 
k tomu, aby se 
projevovali jako 
svébytné, 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 
OBČANS

KÉ 

Netolerujeme sociálně patologické projevy chování, projevy 
rasismu,… 
Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování. 
Netolerujeme odmítnutí požadované pomoci. 
Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a 
negativní projevy lidí. 
Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná 
opatření. 
Využíváme pomoci a zkušenosti odborníků. 
Kázeňské přestupky řešíme individuálně. 
Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí. 
Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv 
(příčinu). 
Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního 
prostředí. 
Nabízíme dětem vhodné pozitivní aktivity jako protipól k nežádoucím 
sociálně patologickým jevům. 
Jsme vždy připraveni jakémukoliv žákovi podat pomocnou ruku. 

Vytvářet u žáků 
potřebu projevovat 
pozitivní city 
v chování, jednání a 
v prožívání životních 
situací; rozvíjet 
vnímavost a citlivé 
vztahy k lidem, 
prostředí i k přírodě. 
 
Učit žáky aktivně 
rozvíjet a chránit 
fyzické a duševní a 
sociální zdraví a být 
za ně zodpovědný. 

KOMPETENCE 
SOCIÁL

NÍ A 
PERSON

ÁLNÍ 

Minimalizujeme používání frontální výuky metody. 
Podporujeme skupinovou práci, vzájemnou pomoc při učení. 
Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti 
jako podmínku efektivní spolupráce. 
Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. 
Učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu a svou. 
Podporujeme integraci žáků se speciálními potřebami do třídních 
kolektivů. 
Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě. 
Učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy. 
Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel 
chování. 

 
 
 
 
 

  
3)   Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
Při práci s těmito žáky je nutná spolupráce školy, žáka, jeho zákonných zástupců a odborného pracoviště. 
V rámci školy jde především o spolupráci vyučujících žáka, třídního učitele a vedení školy. Jelikož nemáme na 
škole funkci výchovného poradce, třídním učitelům je umožněno, aby se vzdělávali v oblastech zaměřených na 
práci s těmito žáky a dokázali řešit problémy týkající se vzdělávání těchto žáků. 
Velký význam má spolupráce a komunikace školy s rodinou. Každý učitel si musí uvědomit, že rodič je ten, kdo 
je s dítětem v každodenním kontaktu, má zkušenosti s jeho výchovou. Zároveň je nutné, aby rodiče respektovali 
učitele jako odborníka na danou problematiku. 
Zásady komunikace učitele s rodičem: 

• Vytvoření klidné atmosféry 
• Dostatek času pro rozhovor 
• Nutno dítě nejdříve pochválit, vyjádřit víru ve zlepšení 
• Ujasnit si pojmy s rodiči 
• Uvádět konkrétní příklady a objasnit svá stanoviska 
• Rozebrat s rodiči možné souvislosti, uvést důvody, proč se rozhodl učitel právě tak 
• Nedávat dítěti „nálepku“ 
• Rodičům se snažit poradit, nabídnout pomoc 

 



 
 

 

Žáci se SVP jsou vzděláváni s využitím podpůrných opatření, která mají kompenzovat jejich speciální 
vzdělávací potřeby. Podpůrná opatření se člení do 5 stupňů, je možné je kombinovat, pokud to vyžadují obtíže 
žáka.  
 
a) Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) 
Pokud žák vykazuje mírné či přechodné obtíže ve vzdělávání, které lze zvládnout úpravou režimu výuky, 
úpravou metod, forem práce, způsobu hodnocení a školní přípravy, přistoupí škola k podpůrným opatřením 1. 
stupně. Pokud žák navštěvuje školní družinu, budou se tato opatření týkat i žákovi práce v ní. 
Podpůrná opatření 1. stupně poskytuje škola sama, v součinnosti se školním poradenským pracovištěm. Jelikož 
máme ve škole jen funkci metodika prevence, budeme se obracet častěji na pracoviště pedagogicko-
psychologické poradny s prosbou o konzultace či osobní návštěvu u nás na škole. Poskytování podpory se neděje 
jen směrem k žákovi, ale také k rodičům, ostatním učitelům. Tato podpůrná opatření mají podobu jednak 
individualizace přístupu k žákovi a jednak v plánu PLPP – ten sestavíme tehdy, pokud se úpravy výuky budou 
týkat více vyučovacích předmětů. Plán podpory sestavuje zpravidla třídní učitel či jiný pověřený učitel na 
základě pozorování a hodnocení vzdělávání žáka, konzultací s ostatními kolegy. Pokud je náš plán podpory 
vyhodnocen jako úspěšný a je viditelný posun ve vzdělávání žáka směrem k lepšímu, plán podpory zrušíme.  
Pokud ale tato opatření nevedou k úpravě vzdělávání žáka ani k pozitivní změně, škola nejdéle do 3 měsíců 
iniciuje vyšetření žáka ve školském poradenském zařízení. Je k tomu třeba informovaný písemný souhlas 
zákonného zástupce.  
 

b) Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu 
(IVP) 
Na základě zhodnocení PLPP, v případě přetrvávajících výukových, výchovných problémů je žák předán 
k vyšetření ve školském poradenském zařízení. Po vyšetření žáka, s informovaným souhlasem rodiče je 
vypracováno doporučení k zařazení žáka do druhého až pátého stupně podpůrných opatření, k vypracování IVP. 
Výstupy minimální doporučené úrovně se využijí  v případě podpůrných opatření od 3. stupně pouze u žáků s 
lehkým mentálním postižením – výstupy jsou upravené v IVP jednotlivých žáků. V IVP je možné pro tyto žáky 
nejen upravovat očekávané výstupy, ale i přizpůsobit výběr učiva, nahradit část vzdělávacích obsahů  
vzdělávacího oboru jinými nebo úplně zaměnit celý vzdělávací obor jiným, popř. upravit i minimální časovou 
dotaci vzdělávacího oboru. 
Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona je možné v ŠVP upravit 
očekávané výstupy či změnit vzdělávací obsah za jiný, pokud to vyžadují speciální vzdělávací potřeby žáka a 
pokud to vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení. 
 
Poskytování podpůrných opatření lze zrušit na základě opětovného doporučení školským poradenským 
zařízením. 
 
 
 
 

4)   Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 
 
Vzdělávání těchto žáků vyžaduje od učitele náročnější přípravu na vyučování. Při přípravě je nutno reagovat na 
specifické potřeby těchto dětí. Je třeba žáky motivovat k rozšiřování učiva do hloubky hlavně v těch oborech, 
které prezentují nadání žáka. Na žádost zákonných zástupců se učitelka II. třídy věnuje žákům, kteří se chystají 
k přijímacím zkouškám na víceleté gymnázium či do výběrové třídy v ZŠ s rozšířenou výukou jazyků či 
přírodovědných a matematických oborů.                        
Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování, jsou nadřazeni nad ostatní spolužáky nebo mohou být 
kolektivem třídy odstrkováni či izolováni. Proto je nutné tyto žáky v jejich chování důsledně usměrňovat 
s velkým pedagogickým taktem. Nezbytná je spolupráce a účast celého třídního kolektivu i zákonných zástupců 
dítěte. Žáka vedeme ve všech činnostech k rovnému přístupu k těm méně nadaným, k toleranci a ochotě pomáhat 
slabším. Stává se často, že nadaný žák vyniká v jedné oblasti, v ostatních je průměrný. 
 V rámci matematiky tito žáci mívají kvalitní koncentraci, dobrou paměť, logické myšlení a rádi řeší problémové 
úlohy. Jejich znalosti jsou hlubší, než vyžadují požadavky. Těmto žákům umožňujeme častěji pracovat na PC, 
řešit složitější úkoly, pracovat s naučnou literaturou, doplňovat hlavolamy, kvizy, hádanky a záhady, problémové 
úlohy. V hodinách jsou pověřováni řešením náročnějších úkolů, řízením práce ve skupině, … 
   Žáci s hudebním nadáním pracují pod vedením učitele a mohou mu pomáhat při práci v hodině – ostatní žáky 
doprovázejí na hudební nástroj, předzpívávají písně nebo organizují jinou činnost v hodině. 



 
 

 

   Výtvarně nadaní žáci užívají a pracují složitějšími metodami a technikami, jsou zapojováni do mimoškolní 
činnosti (soutěže, výstavy). Pomáhají svými návrhy s estetickou výzdobou školy, místní knihovny a další 
propagací školy na veřejnosti. 
   Technicky a manuálně zruční a nadaní jedinci bývají při výuce pověřeni složitějšími úkoly, vedením skupinové 
práce. Jejich talent je opět rozvíjen v mimoškolních činnostech. 
   Pohybově nadané žáky podporujeme v rozvíjení pohybových aktivit, o které žák projevuje zájem. Žáci se 
mohou zapojit do sportovních soutěží a jejich organizace v rámci školy či sportovního kroužku. Žáci reprezentují 
školu. 
   Žáci mohou využít dosti bohatou nabídku kroužků, které škola organizuje v odpoledních hodinách pod 
vedením pedagogů či dobrovolníků z řad rodičů. 
 
a) Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) 
   Pro žáky nadané je opět vypracován PLPP, který se po 3 měsících vyhodnotí, popř. odešleme žáka k vyšetření 
do školského poradenského zařízení a k dalším specialistům, aby navrhli doporučení pro vypracování IVP 
mimořádně nadaného žáka.  
 
b) Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu 
(IVP) 
   IVP mimořádně nadaného žáka sestaví opět třídní učitel, popř. pověřený učitel ve spolupráci s ostatními 
učiteli, s metodikem prevence. IVP má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje učitel s rodiči 
tohoto žáka. Práce na sestavení IVP zahájíme v co nejkratší době po obdržení doporučení ŠPZ. Součástí IVP je 
termín vyhodnocení jeho naplňování, popř. může obsahovat i termín jeho průběžného hodnocení, pokud se nám 
bude zdát účelné. IVP může být zpracován na kratší období, než je školní rok; může být doplňován a upravován 
v průběhu roku. 
   IVP lze provádět jen s písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. Informace o 
poskytování podpůrných opatření podle IVP jsou zaznamenány do školní matriky. 
 
 

 
5) Začlenění průřezových témat (projekty) 
 
       Výčet průřezových témat – viz zpracovaný RVP ZV (příloha našeho ŠVP v tištěné podobě) 
Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová 
témata integrujeme do vzdělávacího obsahu konkrétního vyučovacího předmětu (viz zpracované tabulky pro 
jednotlivé vyučovací předměty). Průřezová témata začleníme do těchto projektů: 
 

Pořadí projektu    Název projektu   Průřezové téma           
 

  1. Den Slabikáře OSV 
  2. Halloween MkV, OSV 
  3.                                             Vánoce MV, OSV,

    VDO 
  4. Den s knihou MkV 
  5. Velikonoce EV 
  6. Putování po Evropě MkV,MVEGS 
  7. Den matek MV, MkV 

 8. Spaní ve škole - rozloučení s páťáky VDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
Projekt č. 1 

 
DEN SLABIKÁ ŘE 

 
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova 
Cíl projektu: předvedení vlastních znalostí a dovedností před ostatními žáky 
 rozvoj sociálních dovedností – práce ve skupině 
 podpora zdravé soutěživosti mezi žáky 
 rozvoj čtenářských dovedností, schopností vyjadřování se v cizím jazyku 
 vést žáky ke správné komunikaci v různých situacích 
 vytváření dovednosti hodnocení práce své i ostatních 
Metody a formy práce: přednes, dramatizace, samostatné hlasité a tiché čtení, beseda o  kni- 
 ze, zpěv (nácvik písně), samostatná, skupinová práce, práce ve dvojicích        
Mezipředmětové vztahy:  pracovní, výtvarná, hudební i tělesná výchova, ČJ, prvouka  
Organizační zajištění: 

a) časové rozvržení: zařadit projekt na konec období čtení Živé abecedy v 1. (konec říj- 
      na – začátek listopadu), 2 vyuč. hodiny 

b) ročníky: celá škola, 1., 2. a 3. ročník (dle spojení v kmenové třídě) 
c) materiál a pomůcky: karty se slabikami, se slovy, žebříky slabik a slov, maňásky,  

anglická domina, tajenky, doplňovačky, oblíbená kniha každého žáka, 
papírové  medaile a diplomy, hláskové kostky, klobouk, oblečení pro 
dramatizaci 

d) postup:     
           1)      Úvod – seznámení s časovým plánem dne 
           2)      malá třída – 1. roč- - čtení slabik – žebříky, schody, rybníky 

           všichni - zpěv libovolné lidové písně 
  2. roč. –veršovaná libovolná pohádka a její dramatizace  
                např.  Jak pejsek s kočičkou přišli o dort, O veliké řepě… 
                maňásky 
          všichni – tajenky s písmeny, domina, pexesa – skupin. práce 

3)      1. roč. – tahání slabik z klobouku – ovály se slabikami, čtení slov z karet, 
                                   k ŽA, sestavování slov z kostek 
          4)      3. roč. – čtení úryvku z knihy, kterou si žáci přinesli z domu – proč se ti kniha   

líbí, vypravuj obsah, seznámení s autorem knihy, hlavními postavami, 
dej  z ní ostatním žákům úkol – např. namaluj obrázek k ději, hlavní 
postavu, prostředí děje, … 

5) Předání Slabikáře – medaile „Úspěšný čtenář“  
6) Píseň „Abeceda“ – nácvik všichni 
7) Závěrečné čtení učitelky – knížka a z ní vyplývající úkol, který žáci zpracují   

doma – vypracované úkoly pak vyhodnotit a dát na společnou nástěnku    
8) Zhodnocení celého dne – hodnotí žáci sebe i ostatní, pak provádějí evaluaci  

učitelé             
 
 
 
 
 
   



 
 

 

 
Projekt č. 2 

 
HALLOWEEN 

 
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova 
Cíl projektu: předvedení vlastních znalostí a dovedností před ostatními žáky 
 rozvoj sociálních dovedností – práce ve skupině 
 podpora zdravé soutěživosti mezi žáky 
 rozvoj schopností vyjadřování se v cizím jazyku 
 vytváření dovednosti hodnocení práce své i ostatních 
                              osvojení nové slovní zásoby 
Metody a formy práce: samostatná, skupinová práce, práce ve dvojicích, prezentace, výroba             
dekorace, procházka       
Mezipředmětové vztahy:  ČJ, AJ, prvouka, VL, PČ 
Organizační zajištění: 

a) časové rozvržení: od 30. 10. – 2. 11. – 6 vyuč. hodin 
b) ročníky: celá ZŠ 
c) materiál a pomůcky: překladové slovníky, encyklopedie, internet, masky strašidel, 

nůžky, lepidlo, tužky, barevný papír, čtvrtky, tvrdý karton, svíčky, sirky, hedvábný 
papír, voskovky 

d) postup:     
1) Úvod – seznámení s časovým plánem celého dne, soutěž o nejlepší masku, nácvik 

 písně, průvod po obci 
3. roč. – vyhledávání pojmů „Dušičky“, Slavnost všech svatých, Svátek zemřelých – 
české tradice 
4. roč. – soupis názvů strašidelných postav a jejich překlad do angličtiny 
5. roč – vyhledávání všech informací týkajících se svátku Halloween  

2) Prezentace + výroba nástěnky 
3) 1. a 2. roč. - výroba dekorace – libovolný nápad 
4) Procházka na místní hřbitov – poučení o chování na pietních místech, podzimní 

výzdoba   
Zhodnocení celého dne – hodnotí žáci sebe i ostatní, pak provádějí evaluaci učitelé               

        
 
 

                                      

     



 
 

 

 
Projekt č. 3 

 

VÁNOCE 
 

Průřezové téma: Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova    
        demokratického občana 
Cíl: seznámit žáky s tradicemi a zvyky Vánoc 
        nabídnout žákům jednu z forem využití volného času 
        zapojit všechny do nácviku kultur. pásma 
        prezentovat se se svým vystoupením před veřejností 
        seznámit se s různými druhy propagace kulturní akce 
Metody a formy práce: práce individuální, ve dvojicích a skupinová 

přednes, dramatizace scének, zpěv + taneček, pohybové hry, výroba plakátů, pozvánek,  
vánočních gratulací a novoročenek pro rodiče i veřejnost, zajištění občerstvení, hra na 
hudební nástroje 

Mezipředmětové vztahy: všechny předměty ( i práce na PC) 
Organizační zajištění: 
     a) časové rozvržení : 8  vyuč. hodin (2x -  ve třech dnech) 
              5 vyuč. hodin – výroba propagačních materiálů, přání a novoročenek (dny předem) 
              3 hodiny – kulturní vystoupení – 1 den dopoledne pro veřejnost, odpoledne pro   
             rodiče 

b) ročníky : celá škola i ŠD – činnost kroužků 
c) materiál a pomůcky : výtvarné a pracovní pomůcky a materiál, oblečení a masky  na 

pohyb. hry a dramatizaci, hud. nástroje 
d) postup:  

                  1) výroba plakátů, pozvánek – celá ZŠ 
 2) výroba vánoč. přání – celá škola – různé nápady dle složitosti 
 3) nácvik vánoč. koled, písní, scének, dramatizace – ve vyuč. hodinách 
                  4) vlastní kulturní vystoupení – dvakrát po 1,5 hodině a zajištění občerstvení  
                                         
 
 



 
 

 

 
   

Projekt č. 4 
 

DEN S KNIHOU   
 

Průřezové téma: Multikulturní výchova 
Cíl:  seznámit žáky s činností a aktivitami knihovny – místní i městské v Náchodě 
       vnímat různé autory dětských knih – jejich odlišnosti ve zpracování tématu 
       vést žáky k lepším čtenářským dovednostem, k zájmu o literaturu jako zdroj informací     
       z jakékoliv oblasti života člověka 
       seznámit žáky s pojmy – autor, ilustrátor, titulní strana,… 
Metody a formy práce: beseda o dětských knihách a jejich autorech, ilustrátorech dět. knih 
                                         individuální a skupinová práce 
                                         referát o knize, kterou žáci právě doma čtou 
        případná možnost návštěvy divadel. představení v okolí 
Mezipředmětové vztahy: ČJ, VV, Pč, Prvouka – volný čas, režim dne 
Organizační zajištění: 

a) časové rozvržení: 4 vyučovací hodiny 
b) ročníky:  celá škola 
c) materiál a pomůcky: kniha, papír, psací potřeby, výtvarné pomůcky 
d) postup: 1) společně: beseda o dět. knihách, ilustrátorech – společně ve třídě (obrazy a 

ilustrace autorů) 
                       2) II. třída: referát o knize, kterou jsi četl naposledy, zadat z knihy pro žáky I.  
         třídy zajímavý úkol – ilustrovat úryvek, vymodelovat hl. postavy,… 
                       3) návštěva knihovny – obecní či v Náchodě – program připraví pracovnice  
         knihovny – společný, skupinová práce či individuální 
Zhodnocení dne: pracovníci knihovny, učitelé, pak i žáci – vlastní zapojení do práce 
 

 



 
 

 

 

Projekt č. 5 
 

VELIKONOCE 
 

Průřezové téma: Environmentální výchova (Lidské aktivity, vztah člověka k prostředí, 
zvyky a obyčeje) 
Cíl: seznámení s různými aktivitami a zájmovou činností dospělých 
       příklady vztahu člověka k prostředí, ochrana životního prostředí 
       zapojení žáků do různých volnočasových aktivit 
       naučit žáky pro danou práci zvládnout a osvojit si vhodný pracovní postup 
       seznámit je s velikonočními zvyky a tradicemi 
       naučit žáky vlastnímu hodnocení své práce a práce a aktivit ostatních 
Metody a formy práce: ukázka a předvedení, beseda o velikonočních tradicích, 
       práce ve skupinách, dvojicích i samostatná 
Mezipředmětové vztahy: všechny výchovy (VV, Pč, HV, TV), ČJ, Ma 
Organizační zajištění: 

a) časové rozvržení: 6 vyučovacích hodin 
b) ročníky : celá škola (1. – 5. roč. – rozděleno po skupinách, …) 
c) materiál a pomůcky: vrbové pruty, mašle, vejdunky, nůž, nůžky, párátka, špejle, 

sáčky, barevný karton, lepidlo, suroviny na pečení cukroví či placky, 
barvy a zdobítka na zdobení kraslic, kahan,…                
postup: 
I. třída:  1) výroba velikonočního přání pro rodiče 
 2) nepečené mlsy – cca 45 min 
 3) ukázka malování kraslic (střídání různých technik - cca 30 min) 
 4) rozdělení na 2 skupiny, vždy každá činnost cca 1 hodinu: 

a) zkoušejí si malovat kraslici 
b) pletení pomlázky z 8 či 4 prutů  

           II. třída:  1) ukázka zdobení kraslice – pak si to žáci zkoušejí sami 
   2) ve ŠJ pečení velikonočního cukrovíčka či velké placky 
   3) pletení pomlázky ve škole  
   4) zbytek dětí si maluje a zdobí kraslice 
   5) odpolední vyučování – dokončovací práce 
Zhodnocení celého dne: žáci, pak učitelé 
 
 
Další nápady: kraslice – vyškrabávaná technika, výroba píšťalky z vrby, pletení slaměnic,  
ubrousková technika na vejdunky, zhlédnutí velikonoční výstavy, výrobky ze slaného těsta, 
ruličková technika, velikonoční keramické tvoření … 

 
 



 
 

 

Projekt č. 6 
 

PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ 
 

Průřezové téma: Multikulturní výchova 
Cíl : Žáci se seznámí, přijmou a pochopí význam kvality mezilidských vztahů, důležitost 
integrace, multikulturalitu jako prostředek vzájemného obohacování 
Metody, formy práce: Skupinová práce, výtvarná a hudební činnost, prezentace 
Mezipředmětové vztahy: ČJ, Vlastivěda, AJ, HV, VV, PČ 
Organizační zajištění : 
    a) časová dotace a rozvržení – 6 vyučovacích hodin, týdenní příprava 
    b) ročníky: 4. + 5. ročník 
    c)materiál, pomůcky: glóbus, mapy, encyklopedie, internet, čtvrtky, barevné papíry, fixy, 
pastelky, nůžky, lepidlo, hudební nahrávky, kostýmy, potraviny na přípravu pokrmu,... 
    d) postup: 
 1. hod – Tato hodina proběhne týden před zahájením projektového dne. Žáci jsou motivováni 
a seznámeni s obsahem a cílem projektu a jsou vyzváni, aby si vybrali jednu ze zemí Evropy, 
na kterou se během své práce zaměří. Dále jsou vyzváni, aby během týdne nashromáždili 
potřebný materiál (obrázky, reálie, předměty, encyklopedie,....), které budou k dané zemi 
potřebovat 
2. hod – HV- v této hodině se žáci seznamují s vybranou hudbou evropských skladatelů či 
hudebních skupin, zpívá se i tančí,… 
3.-4. hod. – žáci samostatně zpracovávají připravené informace a materiály a připravují se na 
vlastní prezentaci dané země. 
5. hod. – vlastní prezentace jednotlivých zemí (písemně zpracované materiály, výstava reálií, 
předmětů, pozdrav v daném jazyce) 
6. hod. – příprava jednoduchého cizokrajného jídla (řecký salát tzatziki, italská pizza,....) 
 
Zhodnocení projektu:Žáci se seznámí  se specifickými rysy jazyků a přesvědčí se o jejich 
rovnocennosti , projeví vstřícnost k odlišnostem, pochopí význam užívání cizího jazyka jako 
nástroje dorozumění. Dochází k propojení jednotlivých kultur, vzájemné obohacení se, 
k integraci jedince. 



 
 

 

 
Projekt č. 7 

 

DEN MATEK 
 

Průřezové téma: Mediální výchova, Multikulturní výchova 
 Cíl: posilování vzájemných vztahů v rodině 
        zapojit všechny do nácviku kultur. pásma 
        prezentovat se svým vystoupením před veřejností 
        seznámit se s různými druhy propagace kulturní akce 
Metody a formy práce: práce individuální, ve dvojicích a skupinová 

přednes, dramatizace scének, zpěv + taneček, pohybové hry, výroba plakátů, pozvánek,  
zajištění občerstvení, hra na hudební nástroje, výroba dárku pro maminky 

Mezipředmětové vztahy: ČJ, VL, PRV, TV, HV, PČ, VV( i práce na PC) 
Organizační zajištění: 
     a) časové rozvržení :10  vyuč. hodin (2x -  ve třech dnech) 
             7 vyuč. hodin – výroba propagačních materiálů, přání a dárků – dny předem  
             3 hodiny – kulturní vystoupení – 1 den – dopoledne pro veřejnost, odpoledne pro 
               maminky 

e) ročníky : celá škola 
f) materiál a pomůcky : výtvarné a pracovní potřeby a pomůcky, oblečení a masky  na 

pohyb. hry a dramatizaci, hud. nástroje 
g) postup:  

                  1) výroba plakátů, pozvánek, pečení sladkého občerstvení – II. třída 
 2) výroba přání – celá škola – dle složitosti 
 3) nácvik písní, scének, dramatizace – ve vyuč. hodinách 
                  4) vlastní kulturní vystoupení – dvakrát po 1,5 hodině a zajištění občerstvení  

a) pásmo I. třídy 
b) hra na hudeb. nástroje – žáci, kteří navštěvují hudeb. kroužky 
c) pásmo a dramatizace II. třídy 
d) přání maminkám, rozdání květin a dárků 

 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Projekt č. 8 
 

SPANÍ VE ŠKOLE - ROZLOU ČENÍ S PÁŤÁKY 
 

Průřezové téma: Výchova demokratického občana 
Cíl:  posilování sebedůvěry a sebeúcty 
       Prohlubování vzájemných vztahů v kolektivu 
       Respektování daných pravidel        
Metody a formy práce: hry, soutěže, praktické činnosti (rozdělání ohně,…)  
Mezipředmětové vztahy: ČJ, VL, PRV, TV, HV, PČ 
Organizační zajištění: 
     a) časové rozvržení : 17.00 – 9.00 hod. 

h) ročníky : celá škola 
i) materiál a pomůcky : hry, sportovní náčiní, sekerka, sirky, papír, baterka, krepový 

papír, píšťalka, spací pytel, hyg. potřeby 
j)  postup: 

17.00 – sraz před školou, příprava spaní 
17.30 – odchod na sokolovnu, sběr větví, opékání, zpěv s kytarou 
19 – 20.30 – stopovaná 
20.30 – 21.30 – fotbal, vybíjená 
stezka odvahy 
návrat do školy+ soutěž pro 5. ročník 
24.00 – spaní 
8.00 – snídaně 
9.00 – rozchod, odjezd  

                   
    
 
 
 



 

IV)   UČEBNÍ PLÁN  
 
1.            Tabulace učebního plánu  
 

předmět ročník I. II. III. IV. V. sou čet 
Minimální 
čas.dotace 
+dispon.h. 

Český jazyk  9 9 9 8 7 42 33*           +9 
Cizí jazyk  (AJ)  - - 3 3 3 9   9 
Matematika  4 5 5 5 5 24 20             +4 
Informatika  - - - - 1 1   1 
Prvouka  2 2 3 - - 7  
Vlastivěda  - - - 2 2 4 12             +3 
Přírodověda  - - - 2 2 4  
Hudební výchova  1 1 1 1 1 5  
Výtvarná výchova  1 1 1 2 2 7 12 
Tělesná výchova  2 2 2 2 2 10 10 
Pracovní činnosti  1 1 1 1 1 5   5 
Týdenní dotace  20 21 25 26 26 118 102        +16 
 
* od 1. 9. 2016 přesunuty 2 disponibilní hodiny do ČJ pro 4. a 5. ročník. 

 V případě vzdělávání žáka se SVP na naší škole bude jedna disponibilní hodina přesunuta   
dle doporučení ŠPZ na intervenční péči s konkrétním žákem. 

 
2.       Poznámky k učebnímu plánu 
  
Přehled vyučovacích předmětů 
 
Poř. 
číslo 

Název vyuč. 
předmětu 

Zkratka  Poznámky k vyučovacímu předmětu Vzdělávací oblast 
Vzdělávací obor 

1. Český jazyk ČJ Povinný předmět v 1. – 5. ročníku,  jeho hodinová 
dotace byla navýšena pro všechny žáky o 4 
disponibilní hodiny (na  42 hodin týdně). V rámci 
těchto hodin bude probíhat komunitní kruh – 
týdenní plánování, evaluace. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

2. Anglický jazyk AJ Povinný cizí jazyk ve 3. – 5. ročníku.  Žáci 
absolvují 3 hodiny týdně v každém ročníku, 
celkem tedy 9 hodin/týden. 

Jazyk a jazyková 
komunik

ace 
Cizí jazyk 

3. Matematika Ma Povinný předmět v 1. – 5. ročníku s minimální 
časovou dotací 20 hodin – navýšili jsme o 4 
disponibilní hodiny na 24 hodin/týden. 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika a její 
aplikace 

4. Informatika Inf Povinný předmět v 5. ročníku s jednohodinovou 
dotací. Připravuje žáky na využívání ICT v jiných 
předmětech a v praktickém životě. 

Informa ční a 
komunikační 
technologie 

Inform. a  komunik. 
tehcnologie 

5. Prvouka Prv Povinný předmět v 1. – 3. ročníku s povinnou 
dotací 2 hodiny týdně v každém ročníku, 
s navýšením o 1 hodinu týdně ve 3. ročníku. 
Celkem tedy 7 hodin za týden. 

Člověk a jeho svět 
Člověk a jeho svět 

6. Vlastivěda Vl Povinný předmět. Ve 4. a 5. ročníku jsme navýšili Člověk a jeho svět 



 

hodinovou dotaci ze 3 hodin na 4 vyučovací 
hodiny týdně v obou ročnících (2 + 2 hodiny). 

Člověk a jeho svět 

7. Přírodověda Př Povinný předmět 4. a 5. ročníku – opět jsme o 1 
disponibilní hodinu navýšili časovou dotaci na 4 
hodiny týdně (2 + 2 hodiny v každém z uvedených 
ročníků). 

Člověk a jeho svět 
Člověk a jeho svět 

8. Hudební výchova HV Povinný předmět ve všech ročnících 
s jednohodinovou týdenní dotací – celkem 5 
hodin/týden. 

Umění a kultura  
Hudební výchova 

9. Výtvarná 
výchova 

VV Povinný předmět v 1. – 5. ročníku 
s jednohodinovou dotací v 1. – 3. ročníku a 
dvouhodinovou dotací ve 4. a 5. ročníku. 
Jednohodinové dotace VV a PČ(1. – 3. roč.) lze ve 
vhodných případech organizovat střídavě jako 
dvouhodinovky jednou za 14 dnů. Celkem 7 
hodin/týden. 

Umění a kultura 
Výtvarná výchova 

10. 
 

Tělesná výchova TV Povinný předmět v 1. – 5. ročníku se základní 2 
hodinovou dotací týdně pro všechny žáky. 
Celkem tedy 10 hodin týdně. Ve 3. a 4. ročníku 
žáci v rámci těchto hodin absolvují plavecký 
výcvik v Plavecké škole Náchod (viz písemná 
příloha osnov Plavecké školy). 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví 

11. Pracovní činnosti Pč Povinný předmět pro všechny žáky s 1 hodinovou 
dotací týdně. 1 hodinová dotace Pč a VV lze ve 
vhodných případech organizovat střídavě jako 
dvouhodinovky jednou za 14 dnů. Celkem 5 hodin. 

Člověk a svět práce 
Člověk a svět práce 

  
3.         Preferované školní akce 
 
Jako součást výchovně vzdělávací činnosti školy jsou do ŠVP zařazeny tyto „preferované“ pravidelné školní 
akce: 
 
Všechny ročníky Bruslení + in-line bruslení Dle možností školy v rámci TV 
Všechny ročníky Lyžování Dle možností školy  
4. ročník Kurz dopravní výchovy 16 hodin (12 hod teorie a 4 hodiny následná 

jízda a testy z DV  na Dopr. hřišti  v Náchodě 
Bělovsi) 

5. ročník Kurz dopravní výchovy 16 hodin (stejné jako 4. roč. –  po zdárném 
absolvování – průkaz „cyklisty“)  

nespecifikováno Program protidrogové prevence 
a prevence dalších sociál. pa-
tologických jevů 

nespecifikováno 

nespecifikováno Program environmentální výcho-
vy 

nespecifikováno 

 
 
Součástí vzdělávacího programu jsou i všechny ostatní (výchovně vzdělávací, kulturní, a sportovní aj.) akce, 
které jsou aktuálně zařazeny do plánů školy. Patří sem i účast ve sportovních a uměleckých soutěžích a také 
veškeré volnočasové aktivity organizované školou. 
 
 
 
4.         Organizace výuky 
 
Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina (45minut). Rozvrh hodin v týdnu není v ŠVP chápán jako 
dogma. Učitelé si mohou po dohodě s ředitelem rozvrhnout denní (či týdenní) program výuky při zachování 
časových proporcí jednotlivých předmětů za týden. Kromě vyučovací hodiny lze realizovat výuku i jiným typem 
vyučovací jednotky s odlišným časovým úsekem při dodržení zásad hygieny školní práce – přestávky, relaxace. 



 

Při realizaci projektů  a dílčích školních programů je nutné respektovat závaznost hodinových dotací pro 
jednotlivé předměty v daném ročníku (event. pro dané časové období). 
 
U vyučovacích předmětů s 1 hodinovou týdenní dotací je možné ve vhodných případech (opět rozhodne ředitel 
školy) realizovat jejich výuku jednou za 14 dní jako „dvouhodinovku“ – v kombinaci s jinými jednohodinovými 
vyučovacími předměty. 
 
 
5.         Zájmové útvary 
 
 Ve škole jsou žákům nabídnuty zájmové útvary s různým zaměřením. Vedou je učitelky základní i 
mateřské školy či dobrovolníci z řad rodičů. 
Dle počtu žáků a v souvislosti s vyhláškou o počtu žáků v zájmových kroužcích si žáci mohou vybrat z této 
nabídky: 
 
Kroužek AJ 1 hodina týdně pro žáky 1. a 2. roč. 
Kroužek PC 1 hodina týdně pro žáky 2. – 4. roč.  
Kroužek hudební - flétna ½ hod týdně 1. – 5. roč. 
Kroužek přírodovědný nepravidelně 1. – 5. roč. 
Kroužek sportovní (popř. 
taneční) 

1 hodina týdně 1. – 5.roč.  

Kroužek výtvarně pracovní dvouhodinovka týdně 1. -  5. roč. 
                       
 
 
 
 



 
 

Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět : Český jazyk 

Charakteristika předmětu  
V předmětu Český jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

• pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a sjednocujícího činitele národního společenství  
• pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 
• rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství 
• rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 
• vnímání a postupnému osvojování českého jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření 

jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 
• zvládnutí 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 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 



1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

v 

Výuka Českého jazyka společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace přispívá k utváření a rozvíjení klíčových 
kompetencí žáka takto: 

Kompetence k učení: Učí se zvládnout a využívat způsoby, metody a strategie efektivního učení tím, že dostane prostor pro naslouchání, čtení, ústní 

i písemný projev a tvořivé činnosti; bude veden k práci s informacemi, jejich třídění a uvádění do širších souvislostí, bude pracovat v týmu, učit se 

hrou, ve vzdělávacích projektech, v integrovaných oborech, bude pracovat s chybou a uplatní všestrannou vlastní prezentaci. Učí se poznávat 

smysl a cíl učení tím, že mu bude poskytována možnost aktivní účasti na učení, své poznatky a dovednosti bude aplikovat do 

praktického života a tvůrčích činností, bude poznávat účelnost a využitelnost vzdělání u sebe, své rodiny i ve společnosti. Získává pozitivní vztah k 

učení tím, že bude rozvíjena vnitřní motivace k učení (známky a přijímací zkoušky nejsou tím nejdůležitějším), tzn. že bude prakticky poznávat 

užitečnost vzdělání ve svém životě, bude využívat svou individualitu, bude mít možnost výběru, bude zažívat úspěchy. Posoudí vlastní pokrok v 

učení tím, že bude uplatňovat sebehodnocení a hodnocení spolužáků, bude pracovat se svým portfoliem a pozorovat vývoj svého vzdělávání .Učí 

se být zodpovědný za své vzdělávání a připravuje se na potřebu celoživotního vzdělávání. 

Kompetence k řešení problémů: Na základě poznatků a dovedností žák rozpozná a pochopí problém, hledá jeho příčiny, vyhledává informace o 
vhodných způsobech řešení, navrhuje vlastní řešení, vyslovuje svůj názor, obhajuje jej, vyvozuje závěr a uvědomuje si odpovědnost za své 
rozhodnutí tím, že budou předkládány simulované problémy i skutečné problémy ze života v nejrůznějších jazykových, slohových i literárních 
textech a při interpretaci textu se bude učit problém řešit; žák bude sám vyhledávat problémové situace v textech i v životních příbězích a bude je 
řešit při nácviku a tvorbě zpráv, rozhovorů, diskuse, kritiky, úvahy a při práci s dalšími publicistickými styly i literárními ukázkami; bude veden 
k organizování a řízení skupinové, projektové i dramatizační činnosti a k mimoškolním aktivitám a tak se bude učit prakticky řešit problémy. 

Kompetence komunikativní: Učí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně a kultivovaně v 
mluveném i psaném projevu, využívá informační a komunikační prostředky pro účinnou komunikaci tím, že bude v rámci aktivního učení 
neustále zapojován do rozhovorů, bude diskutovat, argumentovat, obhajovat, navrhovat, prezentovat svou práci zejména v samostatných i 
týmových projevech ústních i písemných, při jazykovém, slohovém i literárním poznávání, při speciálních mluvních cvičeních, tvorbě vlastních 
odborných i literárních prací, při besedách o knihách, při divadelních představeních, filmech i výstavách, v publikační činnosti, při veřejných 
vystoupeních ve škole i mimo ní, bude využívat širší informační systém - internet a veřejná media. Učí se zvládnout komunikaci s odlišnými 
skupinami lidí a řešit pomocí komunikace obtížné a ohrožující situace. 



Kompetence sociální a personální: Spolupracuje ve skupině, přijímá svou roli, přispívá k dobrému výsledku práce skupiny, je ohleduplný k 
práci druhých a přispívá k vytváření dobrých mezilidských vztahů tím, že bude mít možnost pracovat v týmu různými formami a ne pouze 
frontálně, že bude často zařazována skupinová práce jako významná forma učení v jazykové , komunikační a literární výchově; žák bude veden k 
aktivitě, k sebehodnocení, plnění svěřeného úkolu, zodpovědnosti za práci celé skupiny, k podpoře ostatních členů skupiny, k empatii a 
altruismu vůči ostatním, zvláště ke spolužákům se specifickými vzdělávacími potřebami, případně bude pověřen vedením skupiny; bude 
zapojován do projektových programů a tím bude posilovat vlastní sebevědomí a sebeúctu a zároveň bude spoluvytvářet přátelský třídní kolektiv; 
bude se učit v humanizované a demokratizované škole, kde atmosféra a partnerské vztahy s pedagogy a spolužáky budou kladně působit na 
žákovu osobnost. 

Kompetence občanské: Respektuje názory a přesvědčení druhých, odmítá útlak a násilí, ocení naše kulturní a historické dědictví, projevuje 
pozitivní postoje k uměleckým dílům, má smysl pro kulturu a tvořivost, zapojuje se do společenského a kulturního dění tím , že bude v procesu 
učení zapojován do interaktivních projektů, ve kterých bude poznávat osudy národů a jednotlivců (v literatuře,historii, hudbě, výtvarném umění, 
rodinné a občanské výchově), bude číst literární texty s občanskou tématikou, bude je interpretovat a mít tak příležitost vcítit se do nejrůznějších 
vztahů i dějů, poznávat různé charaktery, s kterými se může ztotožnit, nebo je odsoudit a nechat na sebe působit příklady jejich jednání; bude 
získáván pro účast v různých soutěžích, bude mít možnost publikovat v tisku, bude mít možnost účastnit se školních i mimoškolních veřejných 
vystoupení; zapojí se do různých forem spolupráce s představiteli obce, policie a dalšími organizacemi. 

Kompetence pracovní: Využívá znalosti, zkušenosti a dovednosti k vlastnímu rozvoji a přípravě na své povolání a budoucí život tím, že bude 
veden k pracovitosti a zodpovědnosti, že se naučí dodržovat hygienické normy při čtení, psaní a učení vůbec, že bude výsledky své práce 
využívat ve svém životě, v životě třídy, školy i rodiny, že pokrok v učení a zážitky úspěchů jej přesvědčí o prospěšnosti práce; bude se učit v 
podnětném a tvořivém pracovním prostředí a změnami pracovních okolností bude veden k adaptaci na nové pracovní podmínky; náročnost práce se 
bude postupně zvyšovat, aby žák upevňoval vlastní sebevědomí, prožíval sebeuspokojení a přesvědčil se, že „bez práce nejsou koláče". 



2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu Český jazyk  

OSV         Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj 

OSV l Rozvoj schopností a poznávání-cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovednosti zapamatování; 

řešení problémů; dovednosti pro učení a studium 

OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace- cvičení sebekontroly, sebeovládání ,vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; 

stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení 

OSV 4 Psychohygiena- hledání pomoci při potížích, dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému 

OSV 5 Kreativita- cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity; tvořivost v mezilidských vztazích 

Sociální rozvoj 

OSV6 Poznávám lidí- vzájemné poznávání ve třídě 

OSV 7 Mezilidské vztahy- péče o dobré vztahy, vztahy a naše třída 

OSV8 Komunikace- cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro verbální i neverbální sdělování 

(řeč těla a slov, technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování), specifické komunikační dovednosti; dialog; 

komunikace v různých situacích; efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi 

a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci 

OSV9 Kooperace a kompetice- rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci; rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci; 

rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládnutí situací soutěže, konkurence 

Morální rozvoj 

OSV 10        Řešení problémů a rozhodovací dovednosti-problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na 

 látku předmětu, problémy v seberegulaci 

OSV 11        Hodnoty, postoje, praktická etika- dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního  

dne 



MkV         Multikulturní výchova  

MkV l Kulturní diferenciace- poznávání vlastního kulturního zakotvení 

MkV2 Lidské vztahy-vztahy mezi kulturami, vzájemné obohacování, ale i jejich rozdílnosti, právo všech žít společně a podílet se 

na spolupráci 

MkV 4 Multikulturalita - vstřícný postoj k odlišnostem 

MV Mediální výchova 

Tematické okruhy receptivních činností 

MV l Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení- pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních 

prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení; hledání rozdílů mezi informativním, 

zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení a objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních 

orientačních prvků v textu 

MV2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality- různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou, 

mezi faktickým a fiktivním obsahem; identifikace společensky významných hodnot v textu; vztah mediálního sdělení a sociální 

zkušenosti; identifikace zjednodušení médi ováných sdělení, opakované užívání prostředků 

MV3 Stavba mediálních sdělení- příklady pravidelností a uspořádání sdělení zejména ve zpravodajství; příklady stavby a uspořádání 

zpráv a dalších mediálních sdělení (skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) 

MV 4 Vnímání autora mediálních sdělení- identifikace názorů a postojů autora sdělení, výrazové prostředky a jejich uplatnění 

při vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska 

záměru sdělení 

MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti- role médií v každodenním životě jednotlivce; vliv médií na rejstřík konverzačních témat, 

na postoje a chování; vliv médií na kulturu (role filmu, rozhlasu, televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) 



Tematické okruhy produktivních činností 

MV 6 Tvorba mediálního sdělení- uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinace pro tvorbu věcně správných 

a komunikačně vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, případně televizi, či internetové médium; 

technologické možnosti a jejich omezení 

MV 7 Práce v realizačním týmu- redakce školního časopisu, rozhlasu, internetového média, případně televize; utváření týmu, význam 

věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení cílů, časového harmonogramu, uložení 

úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce 

3. Učební plán předmětu Český jazyk v souladu s učebním plánem školy 
 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

počet hodin 9 9 9 8 7 42 
 



Vyučovací předmět : Český jazyk  
Období – ročník : 1. období - 1. ročník 

Očekávané výstupy: 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (ČJ 3. ročník) 

Na konci l. období základního vzdělávání žák: 

KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 

4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

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

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

7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

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

10.  píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

11.  seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 



JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

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

23.  porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podražená, vyhledá v textu slova 
příbuzná 

24.  porovnává a třídí slova podle zobecněného významu-děj, věc, okolnost, vlastnost 

25.  rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

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

27.  spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 

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

29.  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, ve, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

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

40.  vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

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

42.  pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností 



Cílové zaměření předmětu Český jazyk v l. ročníku ZV 

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 
KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČTENÍ 
OVO 1 - pozná všechna písmena v tištěném i psaném 

textu 
- skládá slova a věty 
- používá základy techniky čtení 
- čte jednoduché texty 

Hlásky, písmena, 
slabiky,slova,texty podle zvolené 
nácvikové metody čtení 
(analyticko-syntetická, globální) 
Skládání slov a vět 
Rozvoj techniky čtení 
Čtení jednoduchého písem. 
projevu 

OSV 1 – cvičení dovedností a 
zapamatování 

OVO 2 - rozumí čteným slovům, větám a textům 
- vštěpuje si správné hygienické návyky při 
čtení 

Praktické čtení 
- pozorné a přiměřeně rychlé 
Věcné čtení 
 - porozumění slovům a větám 
Hygienické návyky při čtení 
 

OSV 1 – cvičení smyslového vnímání a 
pozornosti soustředění 

NASLOUCHÁNÍ 
OVO 3 - učí se naslouchat druhým a vyjadřovat svá 

přání 
- chápe roli mluvčího a posluchače 
- reaguje na jednoduché pokyny a sdělení 

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

OSV 1 – cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění 
OSV 7 – chování podporující dobré 
vztahy, empatie a pohled na svět očima 
druhého 
OSV 8 – cvičení pozorování a aktivního 
naslouchání 

MLUVENÝ PROJEV 
OVO 4 - vyslovuje správně všechny hlásky Správná výslovnost 

Řečová cvičení 
Oprava nesprávné výslovnosti 

OSV 3 – cvičení sebekontroly, 
sebeovládání, regulace vlastního jednání 
a prožívání 

OVO 5 - využívá hlasová a dechová cvičení 
- vštěpuje si základy mluveného projevu 

Základy mluveného projevu 
- dýchání, tvoření hlasu, výslovnost a 
přiměřené tempo 

OSV 1 – cvičení pozornosti, 
soustředění, smyslového vnímání 

 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 6  - používá verbální a nonverbální  prostředky řeči 

 - poznává základní komunikační pravidla 
Rozvoj slovní zásoby 
Verbální a nonverbální 
prostředky řeči (mimika, gesta) 
Základní komunikační pravidla 
- role mluvčího a posluchače, zdvořilost, 
střídání rolí 

OSV 8 – řeč těla, zvuků a slov 
 

OVO 7  - dokáže vypravovat mluvený nebo slyšený text 
 - vytvoří krátké sdělení 

Reprodukce textu 
Krátké sdělení 
- pozdrav, oslovení, prosba, omluva, vzkaz 

OSV 11 – dovednost rozhodování v 
eticky problematických situacích 
všedního dne 

OVO 11 - vypráví příběh podle obrázků, pracuje   
s obrazovým materiálem 

Vypravování podle obrazové 
osnovy 

OSV 8 – specifické komunikační 
dovednosti, dialog, komunikace 
v různých situacích 

PÍSEMNÝ PROJEV 
OVO 8 - učí se základním hygienickým návykům psaní Správní sezení a držení psacího 

nástroje, hygiena zraku 
OSV 1 – řešení problému, dovednosti 
pro učení 

OVO 9 - učí se správní tvary písmen a číslic, spojuje 
slabiky, slova, píše krátké věty 
- poznává správnou techniku psaní 

Technika psaní 
- čitelný a přehledný písemný projev, 
úhlednost, úprava 
Psaní písmen, číslic, slabik slov a 
krátkých v ět 

OSV 4 – správná organizace času, 
dovednosti zvládání stresových situací – 
uvolnění a relaxace 

OVO 10 - opisuje a přepisuje jednoduché texty 
- píše jednoduchá sdělení a krátké žánry 
písemného sdělení 

Opis, přepis, interpunkční 
znaménka 
Psaní jednoduchého sdělení  
Žánry písemného projevu 
- zápis do notýsku, vzkaz, kratičké přání k 
svátku 

OSV 5 – cvičení pro rozvoj základních 
rysů kreativity 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

OVO 22 - učí se rozlišovat zvukovou a grafickou   podobu 
slova, člení slovo na hlásky, učí se rozlišit krátké a 
dlouhé samohlásky 
- výslovnost souhláskových skupin 
- intonace vět 

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

OSV 1 – cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění 
 
 
 
 
 
 
 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
SLOVNÍ ZÁSOBA A TVO ŘENÍ SLOV 

OVO 23 - poznává a porovnává významy slov Slova a pojmy 
Význam slova 

OSV 1 – cvičení dovednosti 
zapamatování 

OVO 24 - porovnává a třídí slova podle stanoveného 
hlediska 
- rozšiřuje si slovní zásobu 

Porovnávání slov podle 
zobecňujícího významu 
Slovní zásoba 

MV 1 – hodnotící prvky ve sdělení, 
výběr vhodných slov 

TVAROSLOVÍ 
OVO 25 - používá správné tvary Poznávání správných tvarů OSV 1 – řešení problému, dovednosti 

pro učení 
OVO 26 - používá správné gramatické tvary podstatných 

a přídavných jmen a sloves v mluveném 
projevu 

Poznávání předchozích 
uvedených tvarů 

OSV 8 – komunikační dovednost 
MV 5  

SKLADBA 
OVO 27 - učí se tvořit jednoduchá souvětí 

- řadí správně slova ve větě 
- užívá základní interpunkční znaménka 

Spojování slov do vět 
Stavba věty  
Pořádek slov ve větě a 
interpunkce 

OSV 10  

OVO 28 - čte věty se správnou intonací podle postoje 
mluvčího 

Modulace souvislé řeči (intonace 
ve větách dle postoje mluvčího) 

OSV 3 – cvičení sebekontroly, 
sebeovládání 

PRAVOPIS 
OVO 29 - odlišuje v písmu krátké a dlouhé samohlásky 

- používá základní interpunkční znaménka 
- píše správně hlásky, slabiky, slova, věty 
- 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 

OSV 1 – řešení problému, cvičení 
dovednosti zapamatování 
OSV 3 – cvičení sebekontroly 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

POSLECH LITERÁRNÍCH TEXT Ů, ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ 
OVO 40 - snaží se rozpoznat své zážitky z četby a vyjádřit 

své dojmy a pocity 
Zážitky z čtení a naslouchání 
Vyjadřování dojmů a pocitů 
z četby literárních textů 

OSV 8 – specifické komunikační 
dovednosti, otevřená pozitivní 
komunikace 

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM 
OVO 39 
 
 
 
 
OVO 42 

- vypravuje příběh čteného nebo slyšeného liter. 
textu 

- přednáší vhodné liter. texty 
- účastní se dramatizace, přijímá role 
- vytváří vlastní ilustrace k liter. textům 
 
- pracuje tvořivě s textem 

Vypravování čteného či 
slyšeného textu 
Přednes vhodných liter. textů 
Dramatizace 
Vlastní výtvarný doprovod 
k liter. textům 

OSV 3 – regulace vlastního jednání a 
prožívání, vůle 
 
OSV 4 – dovednosti pro pozitivní 
naladění mysli 
OSV 5 – cvičení pro rozvoj základních 
rysů kreativity 

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY 
OVO 41 - rozliší vyjadřování prózou a verši 

- orientuje se v pojmech básník, spisovatel, 
kniha, čtenář, ilustrátor 

- odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pozná 
báseň 

- poznává a navštěvuje divadelní představení 

Literární druhy  – poezie, próza 
Liter. pojmy  – básník, spisovatel, 
ilustrátor, kniha, čtenář 
Liter. žánry  – básně, pohádky, ostatní 
vypravování, divadelní představení 

OSV 6 – poznávání se ve skupinách 
MV 2 – různé typy sdělení, jejich 
rozlišování a jejich funkce 
MkV 1 – poznávání vlastního 
kulturního zakotvení 

 



Vyučovací předmět : Český jazyk  
Období - ročník : 1. období- 2. ročník 

Očekávané výstupy:  
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (CJ 3. ročník) 

Na konci l. období základního vzdělávání žák: 

KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 

4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

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

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

7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

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

10. píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

11. seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 



JAZYKOVÁ VYCHOVA  

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

23.  porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podražená, vyhledá v textu slova 
příbuzná 

24.  porovnává a třídí slova podle zobecněného významu-děj, věc, okolnost, vlastnost 

25.  rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

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

27.  spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 

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

29.  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, ve, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

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

40.  vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

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

42.  pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností 



Cílové zaměření předmětu v 2. ročníku ZŠ 

Vzdělávání v předmětu Český jazyk v 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 
KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČTENÍ 
OVO 1 - zdokonaluje techniku čtení 

- rozvíjí plynulé čtení krátkých textů 
- porozumí jim 
- při čtení získává informace a nachází klíčová 
slova 

- zlepšuje hygienické návyky při čtení 

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

OSV 1 – cvičení dovednosti a 
zapamatování, smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění 

NASLOUCHÁNÍ 
OVO 2 - chápe jednoduché mluvené pokyny a reaguje na 

ně 
Reakce na pokyny a jednoduchá 
sdělení 

OSV 1 
OSV 8 – cvičení pozorování, 
empatického a aktivního naslouchání 

OVO 3  - učí se respektovat základní komunikační   
pravidla rozhovoru 

- vyjadřuje svůj zážitek z naslouchání 

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

OSV 3 – cvičení sebekontroly a 
sebeovládání 
OSV 7 – chování podporující dobré 
vztahy, empatie a pohled na svět očima 
druhého 

MLUVENÝ PROJEV 
OVO 4 - pozná chyby ve správné výslovnosti Jazykolamy, řečová cvičení 

Správná výslovnost a poznávání 
chyb ve výslovnosti 

OSV 3 – cvičení sebekontroly, regulace 
vlastního chování a prožívání 

OVO 5 - zdokonaluje techniku mluveného projevu, 
používá správné dýchání a tempo řeči 

Technika mluveného projevu 
Cvičení zaměřená na 
hospodaření s dechem a užití 
správného tempa 

OSV 1 – cvičení smyslového vnímání a 
soustředění 

OVO 6 - učí se volit vhodné verbální a nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních situacích 

Vhodný výběr jazykových 
prostředků, mimika, gesta 

OSV 8 – komunikace – řeč těla, zvuků, 
slov 



Základní komunikační pravidla 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
 - vštěpuje si základní komunikační pravidla - oslovení, zahájení a ukončení dialogu, 

role mluvčího a posluchače, střídání 
rolí, zdvořilost 

 

 

OVO 7 
 
OVO 11 
 
 

- učí se tvořit krátké mluvené projevy 
 
 
- vypráví příběh podle obrázků (děj) 
 

Komunikační žánry 
- pozdrav, oslovení, prosba, 

omluva,vzkaz, dialog na základě 
obrazového materiálu 

OSV 11 – dovednost rozhodování 
v eticky problematických situacích 
všedního dne 
OSV 8 – specifické komunikační 
dovednosti, dialog, komunikace 
v různých situacích 

PÍSEMNÝ PROJEV 
OVO 8 - upevňuje si základní hygienické návyky 

spojené se psaním 
Správné sezení, držení psacího 
náčiní, hygiena zraku 

OSV 1 – řešení problémů, dovednosti 
pro učení 

OVO 9 - v zásadě píše správné tvary písmen a číslic, 
obvykle správně spojuje písmena i slabiky, učí 
se kontrolovat vlastní písemný projev 

 
- vštěpuje si zásady techniky psaní 

Technika psaní 
- úhledný, čitelný, přehledný písemný 

projev 
Docvičování tvarů psacího 
písma, málo užívaná písmena 
malé i velké abecedy (X,Y,W) 
Kontrola psaného projevu 

OSV 4 – dobrá organizace času, 
dovednosti zvládání stresových situací – 
uvolnění, relaxace 

OVO 10 - učí se psát věcně i formálně správně 
jednoduchá sdělení 

- píše poznané jednoduché žánry písemného 
projevu 

Žánry písemného projevu – 
adresa, blahopřání, pozdrav z výletu či 
prázdnin, obrázková osnova vypravování, 
jednoduchá osnova vypravování 

OSV 5 – cvičení pro rozvoj základních 
rysů kreativity 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

OVO 22 - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, 
člení slova na hlásky a slabiky, odlišuje krátké a 
dlouhé samohlásky 

- umí dělit hlásky 
- snaží se používat zásady správné modulace řeči 

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

OSV 1 – smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění 
 
 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
SLOVNÍ ZASOBA A TVO ŘENÍ SLOV 

OVO 23 
 

- učí se porovnávat a třídit slova podle 
zobecněného významu 

Významy slov 
Slova podle zobecněného 
významu 
 

OSV 1 – cvič. dovedností zapamatování 
 

OVO 24 - významy podstatných jmen Podstatná jména MV 1 – hodnotící prvky ve sdělení –                                                                
výběr správných slov 

TVAROSLOVÍ 
OVO 25 - seznamuje se slovními druhy, poznává 

podstatná jména a slovesa 
Slovní druhy 
- podstatná jména 
- slovesa v základním tvaru 

OSV 1 – řešení problémů, dovednosti 
pro učení 

OVO 26 - učí se užívat v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen a sloves 

Správné tvary podst. jmen a 
sloves v mluveném projevu 

OSV 8 – komunikační dovednosti 
 
MV 5 – media a jejich vliv 

SKLADBA 
OVO 27 - vytváří jednoduchá souvětí, učí se vybírat 

spojovací výrazy nebo spojky 
Věta, pořádek slov ve větě 
Řazení slov v textu dle 
posloupnosti 

OSV 10 – zvládání učebních problémů 
vázaných na látku učebního předmětu 

OVO 28 - poznává v textu druhy vět dle postoje mluvčího 
- rozeznává správná interpunkční znaménka ve 
větách oznamovacích, tázacích a rozkazovacích 

Věty dle postoje mluvčího 
Interpunk ční znaménka – tečka, 
otazník, vykřičník 

OSV 3 – cvičení sebekontroly, 
sebeovládání 
OSV 8 – dovednosti pro verbální 
sdělování 

PRAVOPIS 
OVO 29 - odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a 

měkkých souhláskách 
- dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo morfologický 
šev 

- správně píše ú/ů 
- párové souhlásky 
- píše velká písmena na začátku vět, u vlastních  
  jmen osob, zvířat, místních zeměpisných  názvů 

Pravopis lexikální 
- i/y po měkkých a tvrdých souhláskách 
- ú/ů. dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo 

morfologický šev 
- párové souhlásky 
- velká písmeny na začátku vět 
- vlastní jména osob, zvířat a místní 

zeměpisné názvy 

OSV 1 – řešení problémů, cvičení 
dovednosti zapamatování 
 
 
OSV 3 – cvičení sebekontroly 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

POSLECH LITERÁRNÍCH TEXT Ů, ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ 
OVO 40 - snaží se rozpoznat své zážitky z četby a vyjádřit 

své dojmy a pocity 
Zážitky z čtení a naslouchání 
Vyjadřování dojmů a pocitů 
z četby literárních textů 

OSV 8 – specifické komunikační 
dovednosti, otevřená pozitivní 
komunikace 

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM 
OVO 39 
 
 
 
 
OVO 42 

- vypravuje příběh čteného nebo slyšeného liter. 
textu 

- přednáší vhodné liter. texty 
- účastní se dramatizace, přijímá role 
- vytváří vlastní ilustrace k liter. textům 
 
- pracuje tvořivě s textem 

Vypravování čteného či 
slyšeného textu 
Přednes vhodných liter. textů 
Dramatizace 
Vlastní výtvarný doprovod 
k liter. textům 

OSV 3 – regulace vlastního jednání a 
prožívání, vůle 
 
OSV 4 – dovednosti pro pozitivní 
naladění mysli 
OSV 5 – cvičení pro rozvoj základních 
rysů kreativity 

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY 
OVO 41 - rozliší vyjadřování prózou a verši 

- orientuje se v pojmech básník, spisovatel, 
kniha, čtenář, ilustrátor 

- odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pozná 
báseň 

- poznává a navštěvuje divadelní představení 

Literární druhy  – poezie, próza 
Liter. pojmy  – básník, spisovatel, 
ilustrátor, kniha, čtenář 
Liter. žánry  – básně, pohádky, ostatní 
vypravování, divadelní představení 

OSV 6 – poznávání se ve skupinách 
MV 2 – různé typy sdělení, jejich 
rozlišování a jejich funkce 
MkV 1 – poznávání vlastního 
kulturního zakotvení 

 
 



Vyučovací předmět : Český jazyk  
Období - ročník : 1. období- 3. ročník 

Očekávané výstupy:  
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (CJ 3. ročník) 

Na konci l. období základního vzdělávání žák: 

KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 

2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 

3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 

4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

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

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

7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 

8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

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

10. píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 

11. seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 
 
JAZYKOVÁ VYCHOVA  

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

23.  porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podražená, vyhledá v textu slova 
příbuzná 

24.  porovnává a třídí slova podle zobecněného významu-děj, věc, okolnost, vlastnost 



25.  rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 

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

27.  spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 

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

29.  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, ve, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

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

40.  vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

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

42.  pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností 



Cílové zaměření předmětu v 3. ročníku ZŠ 
Vzdělávání v předmětu Český jazyk v 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 Průřezová témata 
KOMUNIKA ČNÍ  A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČTENÍ 
OVO 1  -rozvíjí plynulé čtení složitějších textů Praktické čtení 

- pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, 
hlasité i tiché 

Zdokonalování techniky čtení a 
porozumění textům 

OSV 1 – cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění 
 
 

OVO 2  -vyhledává klíčová slova a věty v textu, získá při 
čtení základní informace 

 

Hygienické návyky při čtení 
Věcné čtení 
- čtení jako zdroj informací, čtení 
vyhledávací (klíčová slova a věty) 

OSV 1 – cvičení dovedností 
zapamatování 
 
 

NASLOUCHÁNÍ 
OVO 3 -získává zážitky z naslouchání a vyjadřuje své 

dojmy 
 
 

Praktické naslouchání 
- zdvořilé a ohleduplné 
Věcné naslouchání 
- pozorné , soustředěné, aktivní reakce na 
mluvčího 

Role mluvčího a posluchače, 
střídání rolí 
Zážitkové naslouchání 

OSV 3 – cvičení sebekontroly a 
sebeovládání 
OSV 7 – chování podporující dobré 
vztahy, empatie, pohled na svět očima 
druhého 
 

MLUVENÝ PROJEV 
OVO 4 -umí správně vyslovit nejznámější přejatá slova Cvičení správné výslovnosti 

(přejatá slova, oprava nesprávné 
a nedbalé výslovnosti) 

OSV 3 – cvičení sebekontroly, 
sebeovládání, regulace jednání 

 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 5 -v krátkých mluvených projevech správně dýchá  

a volí vhodné tempo řeči 
Technika mluveného projevu, 
správné dýchání, tvoření hlasu, 
tempo a plynulost, zvukové 
prostředky řeči, intonace, 
hlasitost, přízvuky 

OSV 1 – cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění 
 
 

OVO 6 -volí vhodné verbální a neverbální prostředky 
řeči 

Základní komunikační pravidla 
- oslovení, zahájení a ukončení dialogu, 
střídání rolí, zdvořilé vystupování 

Výběr jazykových prostředků 
Mimojazykové prostředky řeči 
(mimika, gesta) 

OSV 8 – řeč těla, zvuků, slov, 
dovednosti pro verbální a neverbální 
sdělení 
 
 

OVO 7, 11 -vypravuje podle obrazového materiálu 
-začíná používat vyjadřování na základě 
komunikační situace 

Komunikační žánry 
- vypravování podle osnovy a podle 
obrazového materiálu 

- vypravování podle zážitků 

OSV 11 – dovednost rozhodování 
v eticky problematických situacích 
všedního dne 
OSV 8 – dialog a specifická 
komunikace v různých situacích 
 
 

PÍSEMNÝ PROJEV 
OVO 8  -zvládá základní hygienické návyky pro psaní Základní hyg. návyky 

- správné sezení, držení psacího náčiní, 
hygiena zraku, zacházení s grafickým 
materiálem 

OSV 1 – řešení problému a dovedností 
pro učení 
 
 

OVO 9 -píše správně tvary písmen a číslic 
-správně spojuje písmena i slabiky 
-kontroluje vlastní písemný projev 

Technika psaní 
- úhledné, čitelné a přehledné 
Kontrola vlastních pís. projevů 

OSV 4 – dobrá organizace času, 
dovednosti zvládání stresových situací – 
uvolnění, relaxace 

 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 10 -píše věcně i formálně správně jednoduchá 

sdělení 
Žánry písemného projevu  
- vypravování podle osnovy, popis zvířete, 
popis předmětu, přání a pozdrav z výletu 

OSV 5 – cvičení pro rozvoj kreativity 
 
 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

OVO 22 -správně vyslovuje samohlásky a souhláskové 
skupiny, mluví souvislou řečí 

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

OSV 1 -  cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění 
 
 

SLOVNÍ ZÁSOBA A TVO ŘENÍ SLOV 
OVO 23  -zná aktivně abecedu, vyhledává a zařazuje slova 

dle ní 
Slova a pojmy 
Abeceda a řazení slov 
Význam slov a porovnávání 
jejich významů 
Slova souznačná a protikladná 

OSV 1- cvičení dovednosti 
zapamatování 

OVO 24 -porovnává a třídí slova – podle děje, okolností, 
vlastností a věcí 

Porovnávání a třídění slov podle 
zobecněného významu  
- děj, věc, okolnost, vlastnost 

MV 1 – hodnotící prvky ve sdělení a 
vhodný výběr slov 

 



 
 
 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
TVAROSLOVÍ 

OVO 25 -rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Slovní druhy a zařazování slov 
v základním tvaru 

OSV 1 – řešení problému, dovednosti 
pro učení 
 
 

OVO 26 -určuje mluvnické kategorie podstatných jmen a 
sloves 

- skloňuje a časuje 
- užívá správné gramatické tvary podstatných 
jmen a sloves 

Pád, číslo a rod podstatných 
jmen 
Osoba, číslo a čas u sloves 
Skloňování a časování 

OSV 8 -  komunikační dovednost 
MV 5 
 
 

SKLADBA 
OVO 27 -spojuje věty do jednodušších souvětí 

-užívá vhodné spojky a spojovací výrazy 
Věta jednoduchá, spojování vět 
do jednoduchých souvětí 
Spojky a jiné spojovací výrazy 

OSV 10 – zvládání učebních 
problémů, které se vztahují k danému 
učivu 

OVO 28 -rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího 
-volí vhodné jazykové a zvukové prostředky 
k jejich vytvoření 

Věty podle postoje mluvčího 
Melodie věty 

OSV 3 – cvičení sebekontroly a 
sebeovládání 
OSV 8 – dovednosti pro verbální 
sdělování 

PRAVOPIS 
OVO 29 -odůvodňuje a píše správně i/y 

-po tvrdých a měkkých souhláskách a ve 
vyjmenovaných slovech 

-dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě 
-u,ú,ů 
-velká písmena na začátku vět a u vlastních jmen 

Vyjmenovaná slova a slova 
příbuzná 
Skupiny bě, pě, vě,mě (mimo 
morfologický šev) 
Vlastní jména  - obcí, řek, hor, 
osob a zvířat 
Psaní nejčastějších slov přejatých 

OSV 1 – řešení problémů, cvičení 
dovednosti zapamatování 
OSV 3 – cvičení sebekontroly 

 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

POSLECH LITERÁRNÍCH TEXT Ů, ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ 
OVO 40 - vyjadřuje své pocity z přečteného textu Zážitkové čtení 

- čerpání prožitků a dojmů z textů 
vyjadřování pocitů 

OSV 8 – specifické komunikační 
dovednosti, otevřená pozitivní 
komunikace 

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S TEXTEM 
OVO 39 
OVO 42 

- volně reprodukuje text, dramatizuje a přijímá 
role 

- vytváří vlastní ilustrace k textům 
- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a 
tempu, přiměřeně věku 

Přednes vhodných textů 
Volná reprodukce 
Dramatizace 
Vlastní výtvarný doprovod 
Rozvoj čtenářství 

OSV 3 – regulace vlastního jednání a 
prožívání, vůle 
OSV 4 – dovednosti pro pozitivní 
naladění mysli 
OSV 5 – cvičení pro rozvoj základních 
rysů kreativity 

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY 
OVO 41 - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 

- rozlišuje pohádku a pověst 
Literární druhy 
- poezie, próza, drama 
Literární žánry 
- báseň, pohádka, pověst, povídka, 

divadelní hra 
Pojmy 
- spisovatel, básník, ilustrátor, divadelní 

představení , herec 

OSV 6 – vzájemné poznávání ve 
skupině, třídě 
MV 2 – různé typy sdělení, jejich 
rozlišování a funkce 
MkV 1 – poznávání vlastního kulturního 
zakotvení 

 



Vyučovací předmět: Český jazyk  
Období – ročník: 2. období - 4. ročník 

Očekávané výstupy: 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (CJ 5. ročník) 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

12.  čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

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

14.  posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

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

16.  vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

17.  rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

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

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

20.  píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 

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



JAZYKOVÁ VYCHOVA  

30.  porovnává významy slov, zvláště stejného nebo podobného významu 

31.  rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 

32.  určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívaje v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu 

33.  rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

34.  vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty 

35.  odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

36.  užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 

37.  píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

38.  zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

43.  vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenávaje 

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

45.  rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

46.  při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 



Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku ZV 

Vzdělávání v předmětu v 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 
KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČTENÍ 
OVO 12 - dle svých schopností přečte správně připravený 

text 
 
 
- po tichém čtení reprodukuje text – zachytí 
posloupnost děje 

 
- čte s porozuměním 
- snaží se o přednes 
- sodržuje hygienické návyky 

Praktické čtení 
- pozorné, plynulé a přiměřeně rychlé 
Uvědomělé hlasité čtení 
- dodržování správné techniky čtení 
Tiché čtení 
-schopnost reprodukce návaznosti děje 
Čtení s porozuměním 
Čtení s přednesem 
Hygienické návyky při čtení 

OSV 1 – cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění -  dovednosti pro 
učení a studium 

OVO 13 - dokáže rozlišit podstatné a okrajové informace 
- tyto informace s pomocí učitele zaznamená ve 
vhodné úpravě 

- začíná používat encyklopedii a slovník 

Věcné čtení 
- čtení jako zdroj informací a čtení 

vyhledávací (klíčová slova a věty) 
Záznam důležitých informací 
Encyklopedie, literární slovník 

MV 1 – hodnotící prvky, hledání rozdílů, 
hledání slov 

NASLOUCHÁNÍ 
OVO 14 - při naslouchání je pozorný, aktivní, uvědomuje 

si střídání rolí, zná roli mluvčího a posluchače 
- vybere důležitá fakta ve sdělení, klade správné 
otázky a snaží se správně reprodukovat 

- při nesprávné reprodukci objeví chybu 
- sděluje své dojmy a pocity 

Praktické naslouchání 
- zdvořilost, ohleduplnost, kontakt 

s druhým 
Posuzování úplnosti 
jednoduchého sdělení 
Věcné naslouchání 
- role mluvčího a posluchače, střídání rolí 
Reprodukce přiměřeně složitého 
sdělení, kladení otázek 
Záznam slyšeného projevu 
Zážitkové naslouchání 

OSV 1 – cvičení dovednosti 
zapamatování, řešení problémů 

MLUVENÝ PROJEV, ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 
OVO 15 - užívá základní komunikační pravidla 

- správně oslovuje, dokáže zahájit a ukončit 
dialog 

Základní komunikační pravidla 
- zdvořilé vystupování, oslovení, zahájení 

OSV 4 – dovednosti pro pozitivní 
naladění, hledání pomoci při potížích 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
  

- rozpozná odlišné vedení a obsah telefonického 
rozhovoru (přivolání pomoci, běžný hovor, 
hovor s cizí osobou, linka bezpečí) 

a ukončení dialogu 
Komunikační žánry 
- dialog, telefonický rozhovor, 

vypravování vlastních zážitků, popis 
osob, zvířat, věcí a dějů 

OSV 8 – řeč těla, zvuků a slov, 
specifické komunikační dovednosti, 
dialog, otevřená pozitivní komunikace 
MkV 2 

OVO 16 - vyjmenuje, jak se setkává s reklamou 
- odhaluje cíle reklamy a její manipulativnost 

Reklamy MV 1 – pěstování kritického výstupu ke 
zpravodajství a reklamě 

OVO 17 - zná a uvědoměle využívá techniku mluveného 
projevu 

- odhadne, jak působí intonace, pauza a tempo na 
jiného člověka 

- vyjadřuje se podle svého záměru a situace 

Základy techniky mluveného 
projevu 
-i ntonace, přízvuk, pauza, plynulost a 

zvukové prostředky řeči 
Vyjadřování závislé na situaci a 
záměru 
Mimojazykové prostředky řeči 
Zdvořilé vyjadřování 

OSV 8 – dovednosti pro sdělování 
verbální i neverbální (technika a výraz 
řeči, neverbální cvičení) 

OVO 18 - rozliší spisovnou a nespisovnou výslovnost, 
určí situace, kdy by se měl spisovný jazyk 
využívat 

- moduluje souvislou řeč 
- člení souvislou řeč 
- spisovně vyslovuje česká a nejčastěji užívaná 
cizí slova 

 

Výběr vhodných jazykových 
prostředků podle komunikační 
situace 
Spisovná a nespisovná 
výslovnost 
Zásady spisovné výslovnosti 

OSV 3 – cvičení sebekontroly, 
sebeovládání, regulace vlastního jednání a 
prožívání 
MkV 1 – poznávání vlastního 
kulturního zakotvení 
OSV 8 – dovednost pro sdělování – 
technika řeči 

PÍSEMNÝ PROJEV 
OVO 19 - podle daného návodu napíše správně formálně i 

obsahově jednotlivé žánry 
- umí číst tiskopisy, uvědomuje si k tomu ještě 
potřebnost a důležitost uváděných údajů 

- dodržuje techniku psaní 
- dodržuje hygienické návyky 
- kontroluje si svůj písemný projev 

Technika psaní 
- úhledně, přehledně a čitelně 
Kontrola vlastních textů 
Hygienické návyky při psaní 
Žánry písemného projevu 
- vzkaz, oznámení, pozvánka, zpráva, 

vypravování, popis, dopis, jednoduché 
tiskopisy – zpráva SMS 

OSV 7 – péče o dobré vztahy 
OSV 8 – specifické komunikační 
dovednosti, lež a předstírání 
MV 2 – různé typy sdělení, jejich 
rozlišování a funkce 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 20 
OVO 21 

- rozpozná základní části osnovy, s pomocí 
učitele vytváří a zapisuje její jednotlivé body 

- dokáže předloženou osnovu využívat 
- seznámí se s odlišnostmi mezi vyprávěním, 
popisem a dopisem 

- začíná využívat informace ze slovníků a 
encyklopedií 

Vytváření osnovy – její základní 
části 
Využívání osnovy při 
vypravování, popisu a dopisu 
Výběr a výpis důležitých údajů 
ze slovníku a encyklopedie 

MV 6 – uplatnění a výběr výrazových 
prostředků pro tvorbu věcně správných 
sdělení 
OSV 5 – cvičení pro rozvoj základních 
rysů kreativity 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
SLOVNÍ ZÁSOBA A TVO ŘENÍ SLOV 

OVO 30 - orientuje se v uváděných pojmech, dokáže je od 
sebe odlišit a využívat 

Slovní zásoba 
- slova jednoznačná a mnohoznačná, 

antonyma, synonyma, homonyma 
- slova citově zabarvená 

OSV 1 – cvičení dovednosti 
zapamatování 

OVO 31  - naznačí stavbu slova – kořen , předponu a 
příponovou část 

- učí se správně využívat stavbu slova při dělení 
slov 

- v příponové části odlišuje koncovku 

Stavba slova 
- kořen předpona a příponová část 
- kořen, předpona, přípona a koncovka 
Dělení slov na konci řádku 
Rozlišení přípony a koncovky 
při skloňování a časování 

OSV 1 – řešení problémů, dovedností 
pro učení 

TVAROSLOVÍ 
OVO 32 - zná správné otázky a další pomůcky při 

rozlišování slovních druhů a používá je 
- skloňuje a časuje – uvědomuje si gramaticky 
správné tvary 

- určuje základní mluvnické kategorie, zvratná 
slovesa 

- rozliší jednoduché a složené slovesné tvary 
- pozná určitý tvar slovesa a infinitiv 

Slovní druhy ohebné a neohebné 
Skloňování podstatných jmen  
- rod, číslo, pád, vzor 
Časování sloves  
- osoba, číslo, čas 
Rozlišování zvratných sloves, 
jednoduchých a složených 
slovesných tvarů, určitých a 
neurčitých tvarů 

OSV 1 – řešení problémů, dovedností 
pro učení 
OSV 8 – komunikační dovednosti 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 33 - rozliší slova spisovná a nespisovná 

- zachytí nespisovné tvary slov a odlišnou 
výslovnost hlásek 

Spisovné a nespisovné tvary slov 
Odlišná výslovnost hlásek 
v nespisovných tvarech slov 

MV 6 – uplatnění a výběr výrazových 
prostředků pro tvorbu věcně správných 
sdělení 

SKLADBA 
OVO 34 - vyhledává základní skladební dvojici a označí ji 

- pozná věty jednoduché, které nemají úplnou 
skladební dvojici a určí jejich základ 

- orientuje se v pořádku slov ve větě 

Základní skladební dvojice 
Neúplná skladební dvojice 
Základ věty 
Pořádek slov  ve větě 

OSV 10 – zvládání učebních problémů 
vázaných na látku  předmětu 

OVO 35 - podle počtu sloves bezpečně rozliší větu 
jednoduchou a souvětí 

- podle počtu sloves spočítá počet vět v souvětí, 
všímá si spojek a spojovacích výrazů 

 

Věta jednoduchá a souvětí 
Určování počtu vět v souvětí 
 

MV 6 – uplatnění a výběr výrazových 
prostředků při tvorbě věcně správných 
sdělení 
MV 3 

OVO 36 - pozná nevhodný výběr spojovacího výrazu 
v závislosti na smysluplnosti sdělení 

Spojky a spojovací výrazy 
Obměna spojek a spojovacích 
výrazů 

OSV 8 – komunikační dovednosti 

PRAVOPIS 
OVO 37 - přiřazuje k vyjmenovaným slovům slova 

příbuzná – odůvodní pravopis 
- odůvodní psaní předložek a předpon 
- správně napíše místopisné názvy 
- orientuje se ve správném psaní koncovek sloves 
v přítomném čase 

- odůvodní si psaní správných koncovek 
podstatných jmen 

- učí se používat a hledat v pravidlech českého 
pravopisu 

 

Lexikální pravopis 
- vyjmenovaná a příbuzná slova 
- psaní předpon od-, nad-, před-, pod-, 

roz-, bez- a stejně znějících předložek 
Vlastní jména místopisná – 
procvičování 
Morfologický pravopis 
- koncovky podstatných jmen podle vzorů 
-slovesa v přítomném čase 

Pravidla českého pravopisu 

OSV 1 – řešení problémů, cvičení 
dovednosti zapamatování 
OSV 3 – cvičení sebekontroly 

OVO 38 - řeší správně shodu přísudku s holým podmětem 
v psaném projevu 

Syntaktický pravopis 
- shoda přísudku s holým podmětem 

OSV 3 – cvičení sebekontroly 

 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

POSLECH LITERÁRNÍCH TEXT Ů, ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ 
OVO 43 - pojmenovává své dojmy z četby, učí se je 

vyjadřovat slovně, výtvarně i dramaticky 
- získává vztah k literatuře a čte knihy dle 
vlastního zájmu a výběru 

Zážitkové čtení a naslouchání 
- získávání pocitů a dojmů při poslechu a 
četbě 

Vyjadřování zážitků slovně, 
písemně, dramatizací a kresbou 
Rozvoj čtenářství 

OSV 8 – specifické komunikační 
dovednosti, otevřená a pozitivní 
komunikace 

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM 
OVO 44 - přednáší vhodné literární texty 

- dokáže reprodukovat předem připravený text 
před ostatními 

- napíše podle zadané osnovy literární text na 
dané téma 

- přijímá role a účastní se dramatizace 
- vytváří vlastní ilustrace 

Tvořivé činnosti 
- přednes básní a prózy 
- dramatizace 
- volná reprodukce přečteného nebo 

slyšeného textu, vlastní tvořivé psaní 
- výtvarný doprovod k textům 

OSV 5 –cvičení pro rozvoj základních 
rysů kreativity – originalita, vlastní 
tvořivost 
OSV 9 – rozvoj individuálních a 
sociálních dovedností pro etické zvládání 
soutěže a konkurence, dovednost 
navazovat na druhé 
MV 7 – utváření týmů, komunikace a 
spolupráce v týmu, stanovení si cíle 

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY 
OVO 45 - rozlišuje pojmy umělecký a neumělecký text 

- na základě nabídky pojmenovává jejich různé 
typy 

Základní charakteristika 
uměleckých a neuměleckých 
textů, jejich rozlišnosti 

MV 1 – rozlišování zábavních prvků ve 
sdělení od informativních 

OVO 46 - zná základní literární druhy 
- odliší od sebe pohádku, bajku, povídku a pověst 
- používá a dovede vysvětlit pojmy spisovatel 
(próza) a básník (báseň) 

- vyznačí v básni slova, která se rýmují, odlišuje 
pojem rým – verš 

- objasní rozdílnou rozdílnou roli herce a režiséra 
- využívá k četbě dětské časopisy 
- navštěvuje knihovnu 
- orientuje se ve filmových a televizních 
produkcích pro děti 

Základní literární pojmy 
- druhy – poezie, próza, drama 
- žánry – báseň, říkanka, pohádka, bajka, 

povídka, pověst 
- spisovatel (próza), básník (báseň), 

ilustrátor 
- verš, rým, přirovnání 
- divadelní představení – režisér, herec 
Časopisy pro děti 
Film a televize 

MV 5 – vliv médií na kulturu, role filmu 
a televize v životě jednotlivce 
MkV 1 – poznávání vlastního kulturního 
zakotvení, člověk jako nedílná jednota 
tělesné a duševní stránky 
MV3 

 



Vyučovací předmět : Český jazyk  
Období - ročník : 2. období - 5. ročník 

Očekávané výstupy: 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku (CJ 5. ročník) 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

12.  čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 

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

14.  posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 

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

16.  vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 

17.  rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 

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

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

20.  píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 

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



JAZYKOVÁ VYCHOVA  

30.  porovnává významy slov, zvláště stejného nebo podobného významu 

31.  rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 

32.  určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívaje v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu 

33.  rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

34.  vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty 

35.  odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

36.  užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 

37.  píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

38.  zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

43.  vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenávaje 

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

45.  rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 

46.  při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy 



Cílové zaměření předmětu ve 5. ročníku ZV  

Vzdělávání v předmětu 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 
KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČTENÍ 
OVO 12 - čte s porozuměním texty dle náročnosti, potichu 

i nahlas 
- stále zdokonaluje techniku čtení 
- pozná orientační prvky v textu 
- snaží se číst s přednesem 
- dodržuje hygienické návyky při čtení 

Praktické čtení 
- pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, 

hlasité a tiché čtení 
Zdokonalování techniky čtení 
Znalost orientačních prvků 
v textu 
Porozumění čtenému textu 
Čtení s přednesem 
Hygienické návyky při čtení 

OSV 1 – cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění, dovednosti pro 
učení, pozornosti a soustředění 
OSV 3 – cvičení sebekontroly a 
sebeovládání 

OVO 13 - rozlišuje podstatné a okrajové informace 
- vybírá si texty vhodné pro daný věk – 
informace zaznamenává 

- využívá slovníky a encyklopedie 

Věcné čtení 
- čtení jako zdroj informací, čtení 

vyhledávací, výběr a záznam důležitých 
informací 

Využívání slovníků a 
encyklopedií 

MV 1 – hodnotící prvky, výběr slov a 
záběrů za identifikace základních 
orientačních prvků v textu 
MV 4 – výrazové prostředky a jejich 
uplatnění pro vyjádření názorů 

NASLOUCHÁNÍ 
OVO 14 
 
 
 
 
 
 
OVO 15 

- posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého 
sdělení 

 
 
 
 
 
- reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení, 
zapamatuje si z něj důležitá data 

- zaznamená slyšený projev, tvoří na něj otázky 
- sděluje své dojmy z naslouchání 

Praktické naslouchání  
- zdvořilé, vyjadřující kontakt s partnerem 
Věcné naslouchání 
- pozorné, soustředění, aktivní, 

posuzování úplnosti nebo neúplnosti 
jednoduchého sdělení 

Zaznamenávání slyšeného 
projevu 
Reagování otázkami 
Zapamatování důležitých 
informací 
Reprodukce obsahu 
Zážitkové naslouchání 

OSV 1 – cvičení sebekontroly a 
sebeovládání 
OSV 7 – péče o dobré vztahy, vztahy a 
naše třída 
 
 
 
OSV 1 – cvičení dovednosti 
zapamatování, řešení problému 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 



MLUVENÝ PROJEV 
OVO 16 - vede správně dialog a telefonický rozhovor 

- dokáže ústně podat zprávu a oznámení, umí 
vypravovat 

- dodržuje základní komunikační pravidla 
 

Základní komunikační pravidla 
 - střídání role mluvčího a posluchače, 

zdvořilé vystupování 
Komunikační žánry 
- dialog, telefonický rozhovor, zpráva, 

oznámení, vypravování  

OSV 4 – dovednosti pro pozitivní  
naladění mysli, hledání pomoci při 
potížích 
OSV 8 – řeč těla, zvuků a slov, dialog a 
komunikace v různých situacích, otevřená 
a pozitivní komunikace 

OVO 17 - rozpozná manipulativní  komunikaci v reklamě Reklamy MV 1 – pěstování kritického přístupu ke 
zpravodajství a reklamě, hodnotící prvky 
ve sdělení (výběr slov a záběrů) 

OVO 18 - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo 
podle svého komunikačního záměru 

Základní techniky mluveného 
projevu 
-vyjadřování závislé na komunikačním 
záměru 
Mimojazykové prostředky řeči 

OSV 8 – dovednosti pro sdělování 
verbální a neverbální (technika řeči a 
výraz řeči, řeč těla, zvuků a slov) 

OVO 19 - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost 
- vhodně ji užívá podle komunikační situace 

Vyjadřování závislé na 
komunikační situaci 
Využívání spisovné a nespisovné 
výslovnosti 
Zdvořilé vyjadřování 

OSV 3 – regulace vlastního jednání a 
prožívání, plánování učení 
MkV 1 – poznávání vlastního kulturního 
zakotvení 

PÍSEMNÝ PROJEV 
OVO 20 - píše správně po stránce obsahové i formální 

- pozná rozdíl mezi soukromým a úředním 
dopisem 

- odliší popis od vypravování 
- zdokonaluje techniku psaní 
- dodržuje základní hygienické návyky při psaní 

Upevňování techniky psaní 
- dodržování základních hygienických 

návyků 
Komunikační žánry  
- zpráva, oznámení, dopis, popis, 

tiskopisy, dotazník, přihláška 

OSV 7 – péče o dobré vztahy 
OSV 8 – komunikace v různých 
situacích 
MV 2 – různé typy sdělení, jejich 
rozlišování a funkce 

OVO 21 - sestaví osnovu vyprávění 
- na tomto základě vytváří písemný nebo ústní 
projev 

- dodržuje časovou posloupnost 
- dokáže do souvislého textu vhodně zařadit 
přímou a nepřímou řeč 

Vyprávění 
Vytváření osnovy 
Tvorba vlastního vyprávění a 
dodržování časové posloupnosti 
a použitím přímé,nepřímé řeči 

OSV 5 – cvičení  pro rozvoj základních 
rysů kreativity 

 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 



JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
SLOVNÍ ZÁSOBA A TVO ŘENÍ SLOV 

OVO 30 - porovnává významy slov, zvláště stejného nebo 
podobného významu 

Slova jednoznačná a 
mnohoznačná 
Antonyma, synonyma, 
homonyma 

OSV 1 – cvičení dovednosti 
zapamatování 

OVO 31 - rozlišuje ve slově kořen, část předponovou 
(předponu) a část příponovou (příponu a 
koncovku) 

Stavba slova 
- kořen, předpona, přípona, koncovka 
- slova příbuzná 
Dělení slov na konci řádku 

OSV 1 – řešení problému, dovednosti 
pro učení 

TVAROSLOVÍ 
OVO 32 - určuje slovní druhy plnovýznamových slov 

- využívá je v gramaticky správných tvarech 
- určuje mluvnické kategorie u sloves a 
podstatných jmen 

- rozlišuje druhy přídavných jmen  

Slovní druhy ohebné a neohebné 
Podstatná jména  
- rod, číslo, pád, vzor 
Přídavná jména 
- rozlišení tvrdých, měkkých a 

přivlastňovacích 
Slovesa 
- osoba, číslo, čas, způsob 
 

OSV 1 – řešení problému, dovednosti 
pro učení 
OSV 8 – komunikační dovednosti 

OVO 33 - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary 

- dodržuje zásady spisovné výslovnosti 
- správně vyslovuje běžná cizí slova 

Slova spisovná a nespisovná 
Zásady spisovné výslovnosti 
Modulace souvislé řeči 
(tempo,intonace,přízvuk) 
Výslovnost nejčastějších cizích 
slov 

MV 6 –uplatnění a výběr výrazových 
prostředků pro tvorbu věcně správných 
sdělení 
OSV 8 – dovednosti pro sdělování – 
technika řeči 
MkV 4 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
SKLADBA 

OVO 34 - vyhledává základní skladební dvojici a 
v neúplné základní skladební dvojici označuje 
základ věty 

Základní skladební dvojice 
Podmět holý a rozvitý 
Přísudek holý a rozvitý 
Část podmětová a část 
přísudková v neúplných 
základních skladebních 
dvojicích 

OSV 10 – zvládání učebních problémů 
vázaných na látku předmětu 

OVO 35 - odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně 
změní větu jednoduchou v souvětí 

Věta jednoduchá a souvětí 
Změna jednoduché věty v 
souvětí 

MV 6 – uplatnění a výběr výrazových 
prostředků pro tvorbu věcně správných 
sdělení 

OVO 36 - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje 

Spojky a spojovací výrazy 
Vnímání spojek a, i, ani, nebo, 
že, protože, když 

OSV 8 – komunikační dovednosti 

PRAVOPIS 
OVO 37 - píše správně i/y ve slovech po obojetných 

souhláskách 
- uvědomuje si psaní předpon s-, z-, vz- 
- použije pravidlo pro psaní předložek s, z (2. a 7. 
pád) 

- učí se správně psát zeměpisné názvy 
- koncovky podstatných jmen píše podle vzorů 
- koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých 
píše podle vzorů 

- správně řeší pravopis u sloves v přítomném 
čase 

- pracuje s Pravidly českého pravopisu 

Lexikální pravopis 
- vyjmenovaná slova a slova s nimi 

příbuzná v rozšířené slovní zásobě 
- předpony s-,z-,vz- orientačně 
- vlastní jména národností, států a planet 
Morfologický pravopis 
- předložky s,z 
- koncovky podstatných jmen podle vzorů 
- pravopis sloves v přítomném čase 
Pravidla českého pravopisu 

OSV 1 – řešení problémů, cvičení 
dovedností zapamatování 
OSV 3 – cvičení sebekontroly 

OVO 38  Syntaktický pravopis 
- shoda přísudku s holým podmětem 

v jednoduchých případech 

OSV 3- cvičení sebekontroly 

 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

POSLECH LITERÁRNÍCH TEXT Ů, ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ 
OVO 43 - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 

- získává vztah k literatuře a čte knihy podle 
svých zájmů 

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

OSV 8 – specifické komunikační 
dovednosti, otevřená a pozitivní 
komunikace 

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM 
OVO 44 - volně reprodukuje text podle svých schopností, 

tvoří vlastní literární text na dané téma 
- přednáší vhodné literární texty 
- zpracuje a přednese literární referát 
- účastní se dramatizací a přijímá role 
- tvoří podle svých schopností vlastní texty a 
ilustrace 

- využívá k oživení textu přímou řeč 

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

OSV 5 – cvičení pro rozvoj základních 
rysů kreativity, tvořivost v mezilidských 
vztazích 
OSV 9 – rozvoj individuálních a 
sociálních dovedností pro etické zvládnutí 
soutěže a konkurence 
MV 7 – utváření týmu, význam 
věkových a sociálních skupin pro 
obohacení týmu, komunikace a 
spolupráce v týmu 

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY 
OVO 45 - rozlišuje různé typy uměleckých a 

neuměleckých textů 
Umělecké a neumělecké texty MV 1 – rozlišování zábavních prvků ve 

sdělení od informativních 
OVO 46 - orientuje se v základních literárních druzích a 

žánrech 
- zná časopisy pro děti a mládež 
- orientuje se ve filmových a televizních 
produkcích pro děti 

- vyhledává informace, navštěvuje knihovnu 

Literární druhy 
- poezie, próza, drama 
Literární žánry 
- báseň, pohádka, bajka, povídka, 

divadelní představení 
- spisovatel, básník, herec, režisér, 

ilustrátor 
Časopisy pro děti a mládež 
Film a televize 
Poznávání informačních zdrojů 

MV 5 – vliv médií na kulturu (role 
filmu a televize v životě jednotlivce, 
rodiny a společnosti) 
MkV 1 – poznávání vlastního kulturního 
zakotvení 

 



 

Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět : Anglický jazyk  

Charakteristika předmětu 

V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru cizí jazyk. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

• pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a sjednocujícího činitele národního společenství  
• pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 
• rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství 
• rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 
• vnímání a postupnému osvojování českého jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření 

jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 
• zvládnutí 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 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 

 



1.  Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

Výuka anglického jazyka společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace přispívá k utváření a rozvíjení 
klíčových kompetencí žáka takto: 

 

Kompetence k učení: je rozvíjena tím, že nabízí žákům řadu aktivačních metod, např. práci s textem, cizojazyčnou beletrií, hledání ve slovníku, 
poslech autentického textu, dále všechny konverzační metody, kooperativní výuku, projektovou formu výuky, tématickou výuku, vyučování „ ve 
stanicích" zpracování referátů, motivační hry, písně, využívá modelu evokace, učení a reflexe, dává prostor pro sledování vlastního pokroku-
používáním jazykového portfolia, předkládá různé možnosti učení slovní zásobě - např. „rodiny slov", skládání slov, využití protikladů, 
umožňuje setkání s rodilými mluvčími ( zahraniční asistent, exkurze, poznávací zájezdy), zajišťuje možnost volby při zpracování různých úkolů. 

Kompetence k řešení problémů: je rozvíjena tím, že vede žáky k porovnávání a odvozování problémů, např. hledáním souvislostí, společných 
či rozdílných znaků reálií ČR a cizojazyčných zemí, k aplikaci stávajících jazykových pravidel pro vyvozování složitějších gramatických jevů, 
předkládá žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů o cizojazyčných zemích při práci s internetem, časopisy, výkladovými slovníky, 
s mapou, s autentickými materiály - prospekty atd., při výměnných pobytech řešení soužití v „cizí" rodině a prostředí. 

Kompetence komunikativní: je rozvíjena tím, že nabízí a vytváří žákům dostatek možností k mluvenému projevu prací ve dvojicích,skupinách, 
rozhovory v rolích, modelových situacích, tlumočením, průvodcováním při exkurzích, návštěvách partnerských škol, zahraničních rodin, 
prezentací výstupů projektu..., ale i k četbě a poslechu. 

 
Kompetence sociální a personální: při výuce jazyka pěstuje v žácích národní identitu a zároveň příslušnost k EU, evropskému a světovému 
společenství tím,, že seznamuje žáky s reáliemi, kulturními tradicemi ostatních zemí EU besedami a setkáními s rodilými mluvčími, účastí na 
poznávacích zájezdech, účastí na různých mezinárodních projektech apod., pozitivně rozvíjí sebedůvěru a vědomí vlastních schopností tím, že 
vede žáky k reálnému sebehodnocení, sebereflexi prostřednictvím diskusí o jednotlivých krocích svého pokroku a vytváření jazykového 
portfolia. 

Kompetence občanské: je rozvíjena tím, že poskytuje žákům dostatek modelových situací k prokázání praktických jazykových dovedností, 
k prokázání hrdosti na svoji zem a odstranění jazykových bariér při tématické výuce,, tlumočení, kontaktech s partnerskými školami, zpracování 



autentických materiálů o městě, naší republice pro setkání s partnerskými školami, při besedách s významnými osobnostmi o jejich pobytu 
v zahraničí,využívá vlastních zkušeností žáků z cestování při diskusích. 

Kompetence pracovní: vede žáky k propojení jednotlivých jazykových znalostí a dovedností k praktickému ovládání jazyka tím, že vytváří 
prostor pro tlumočení, kontakty s partnerskými školami - výměnné zahraniční pobyty -vytváření pracovních listů, příprava diskusních 
setkání s rodiči a spolužáky, zpracování referátů, výstupů ze společných mezinárodních projektů, zpracování výstupních a absolventských prací. 

 

 

2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 

OSV Osobnostní a sociální výchova 

OSV  l Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení 
problémů, dovednosti pro učení a studium. 

OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí - informace o mé osobě 
OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace - regulace vl.chování 
OSV 4 Psychohygiena - organizace a plánování volného času 
 
 
MkV           Multikulturní výchova 
 
MkV l              Kulturní diferenciace - zvyky a tradice, písně a, poezie anglicky mluvících zemí 

MkV2 Lidské vztahy - tolerantní vztahy s jinými lidmi - příběhy dětí 
MkV 4 Multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumívání 
 
 
VMEGS  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 
VMEGS l Evropa a svět nás zajímá - život dětí v jiných zemích,naši sousedé, zážitky a zkušenosti 
                        z Evropy 



 
 

3. Učební plán předmětu Anglický jazyk souladu s učebním plánem školy 
 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

počet hodin - - 3 3 3 9 
 



vyučovací předmět : Anglický jazyk  
Období - ročník : 1. období - 3. ročník 

Očekávané výstupy : 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku. 

 

 Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
1. rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i              

neverbálně 
2.  zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 
3.  rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu   
4. rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici 

vizuální oporu  
5.  přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení 
6.  píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy  
 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

OVO 1-6 - osvojí  si a vybaví si slovní zásobu v daných 
okruzích 
- osvojí si fonetické znaky (pasivně) 
- osvojí si základní výslovnostní návyky 
- rozezná vztah  mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov 

Rodina 
Domov  
Volný čas 
Číslice 0-12 
Hračky 
Barvy 
Ovoce a zelenina 
Jídlo a pití 
Moje tělo 
Oblečení 
Dny v týdnu 
Domácí zvířátka 
Motivační říkadla a písně 

OSV 2 - informace o mé osobě  
MkV 2 - tolerantní vztahy s jinými 
lidmi 

OVO 1-6 - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele 

Pozdrav 
Poděkování 
Pokyny ve třídě 
Vánoce 

OSV 3 -  regulace vl.chování 

OVO 1-6 - napíše krátká sdělení 
 
 
 
- vybaví si a reprodukuje anglickou abecedu 

Adresa 
Blahopřání 
Pozdrav z prázdnin 
Anglická abeceda 

 

OVO 1-6 - zvládne základní gramatické struktury a typy 
vět (s tolerováním elementárních chyb, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

Věta jednoduchá 
Otázka a zápor u slovesa být 
Určitý a neurčitý člen 

 

 



Vyučovací předmět : Anglický jazyk  
Období - ročník : 2. období - 4. ročník 

Očekávané výstupy: 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
7.  rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 
8. rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 
9. rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu 

MLUVENÍ 
10. zapojí se do jednoduchých rozhovorů 
11.  sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 
12.  odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky   

pokládá  
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

13.  vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 
14.  rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

PSANÍ 
15.  napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a       

každodenního života 
16.  vyplní osobní údaje do formuláře 

 
 
 
 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
POSLECH S POROZUMĚNÍM 

OVO 7 - 9 
 
 
 
 
 
 
 

- porozumí krátkým a jednoduchým 
otázkám souvisejícím 
s osvojovanými tématy, jsou-li mu 
pokládány pomalu a s pečlivou 
výslovností, významu slov a 
slovních spojení s vizuální oporou, 
smyslu jednoduchých vět (vybere, 
přiřadí, seřadí, ukáže a doplní znak, 
obrázek nebo text, doplní odpověď, 
vykoná činnost) 

-rozpozná známá slova a slovní spojení 
v pomalém a zřetelném projevu, 
který se vztahuje k osvojovaným 
tématům (předměty, osoby, zvířata, 
činnosti nebo číselné a časové údaje) 

-zachytí informace a porozumí 
tématům krátkého a jednoduchého 
poslechového textu, má-li 
k dispozici vizuální nebo zvukovou 
oporu 

 Lidské tělo 
Jídlo 
Oblékání 
Svátky v roce 
Příroda 
Volný čas 
Škola 
 

MkV 1 - zvyky a tradice 

MLUVENÍ 
OVO 10-12 -účastní se jednoduchých a pomalu 

vedených rozhovorů, ve kterých 
použije základní zdvořilostní obraty 

    a poskytne informace o sobě i 
druhých, zvířatech předmětech 
činnostech, číselných a časových 
údajích – na tyto informace se umí i 
optat 

-  
 

 Oslovení, pozdrav, rozloučení, 
poděkování 
 
Představení sebe i druhých (věk, 
bydliště, zájmy a dovednosti) 
Popis zvířete 
Popis pracovního postupu 
Popis učebny 
Čas 
Dny v týdnu 
Číslice 0-100 

MkV 1 - písně, poezie angl. mluvících 
zemí 



ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
OVO 13-14 
 
 
 
 

-najde informace, rozpozná známá 
slova a spojení, porozumí jejich 
významu, pokud má k dispozici 
vizuální oporu, porozumí tématu 
krátkého textu (o předmětech, 
osobách, zvířatech, činnostech, 
číselných a časových údajích) 

- vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní 
znak, obrázek nebo text, který 
znázorňuje význam daného slova 
nebo spojení, věty, vykoná činnost 

Říkadla 
Písničky 
Pohádky 
Příběhy 

VMEGS 1 - život dětí v jiných zemích 
MkV 1 - písně, poezie angl. mluvících 
zemí 

PSANÍ 
OVO 15-16 - napíše jednoduchá slovní spojení a 

věty, ve kterých sdělí konkrétní 
informace nebo se na ně zeptá 

- použije základní zdvořilostní obraty 
-   rozlišuje zvukovou a grafickou                  
podobu slova, spojení 
-  sestaví jednoduchý text na základě 
respektování základní gramatické 
struktury a typu věty (jsou tolerovány 
elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění) 

 Pozvánka 
 Můj dům 
 Popis zvířete 
 Plakát 
 

OSV 2 – sebepoznání a sebepojetí 
OSV 8 - komunikace 

 



Vyučovací předmět: Anglický jazyk  
Období - ročník : 2. období - 5. ročník 

Očekávané výstupy:  
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 
7.  rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 
8. rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 
9. rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu 

MLUVENÍ 
10. zapojí se do jednoduchých rozhovorů 
11.  sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 
12.  odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky   

pokládá  
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

13.  vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 
14.  rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

PSANÍ 
15.  napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a       

každodenního života 
16.  vyplní osobní údaje do formuláře 

 
 
 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
POSLECH S POROZUMĚNÍM 

OVO 7 - 9 
 
 
 
 
 
 
 

- porozumí krátkým a jednoduchým 
otázkám souvisejícím 
s osvojovanými tématy, jsou-li mu 
pokládány pomalu a s pečlivou 
výslovností, významu slov a 
slovních spojení s vizuální oporou, 
smyslu jednoduchých vět (vybere, 
přiřadí, seřadí, ukáže a doplní znak, 
obrázek nebo text, doplní odpověď, 
vykoná činnost) 

-rozpozná známá slova a slovní spojení 
v pomalém a zřetelném projevu, 
který se vztahuje k osvojovaným 
tématům (předměty, osoby, zvířata, 
činnosti nebo číselné a časové údaje) 

-zachytí informace a porozumí 
tématům krátkého a jednoduchého 
poslechového textu, má-li 
k dispozici vizuální nebo zvukovou 
oporu 

Škola 
Volný čas 
Stravování 
Oblékání 
Nákupy 
Počasí 
Pohádky 
Reálie anglicky mluvících zemí 

MkV 1 - zvyky a tradice 

MLUVENÍ 
OVO 10-12 -účastní se jednoduchých a pomalu 

vedených rozhovorů, ve kterých 
použije základní zdvořilostní obraty 

    a poskytne informace o sobě i 
druhých, zvířatech předmětech 
činnostech, číselných a časových 
údajích – na tyto informace se umí i 
optat 

 
 

Oslovení, pozdrav, rozloučení, 
poděkování 
Kalendářní rok 
Představení sebe i druhých (věk, 
bydliště, zájmy, vlastnosti a 
dovednosti) 
Čas digitální a analogický 
Popis pracovního postupu – práce 
s pravítkem a kružítkem 
Čas 
Dny v týdnu 
Sčítání a odčítání 

MkV 1 - písně, poezie angl. mluvících 
zemí 



ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
OVO 13-14 
 
 
 
 

-najde informace, rozpozná známá 
slova a spojení, porozumí jejich 
významu, pokud má k dispozici 
vizuální oporu, porozumí tématu 
krátkého textu (o předmětech, 
osobách, zvířatech, činnostech, 
číselných a časových údajích) 

- vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní 
znak, obrázek nebo text, který 
znázorňuje význam daného slova 
nebo spojení, věty, vykoná činnost 

Říkadla 
Písničky 
Pohádky 
Příběhy 

VMEGS 1 - život dětí v jiných zemích 
MkV 1 - písně, poezie angl. mluvících 
zemí 

PSANÍ 
OVO 15-16 - napíše jednoduchá slovní spojení a 

věty, ve kterých sdělí konkrétní 
informace nebo se na ně zeptá 

- použije základní zdvořilostní obraty 
-   rozlišuje zvukovou  a grafickou 
podobu slova, spojení 
-  sestaví jednoduchý text na základě 
respektování základní gramatické 
struktury a typu věty (jsou tolerovány 
elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení a porozumění) 

- používá slovník 
- doplní informace číselné i nečíselné 
povahy 

 Pozvánka 
 Můj dům 
 Popis zvířete 
 Plakát 
Plán cesty 
Rozvrh hodin 
Formulář 
Práce se slovníkem 
Dopis 
E-mail 

OSV 2 – sebepoznání a sebepojetí 
OSV 8 - komunikace 

 
 



 
 

Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět : Matematika 

Charakteristika vzdělávací oblasti    (viz RVP ZV) 

Matematika se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. Část geometrická prolíná matematikou v 1. ročníku, od 2. roč. je vyučována l hodina týdně. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
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 

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

Výuka Matematiky vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: 

Kompetence k učení: Učí se metodám poznávání matematiky a využívá j e  v  praktických činnostech tím,že učitel seznamuje žáky s několika 
různými postupy řešení a při výuce používá matematické termíny, znaky,symboly,rozvíjí kreativitu a učební dovednosti žáků,potřebné k 
samostatnému učení(makety peněz,matematické pomůcky),používá vhodné učební pomůcky(rýsovací potřeby,obrazový materiál,pracovní listy) 
a věnuje se dovednosti autokorekce chyb. 

Kompetence k řešení problémů: Učí se řešit problémové situace a úlohy běžného života tím, že žáci ověřují správnost řešení problémů, 
pokud možno prakticky.Volí vhodné postupy, přiměřené věku tím, že učitel žákům předkládá dostatečné množství vyřešených úloh a zadává 
dostatek úloh k samostatnému řešení,zadává úkoly k posílení schopnosti žáků využívat vlastních zkušeností,individuálního přístupu k 
problémům,znalosti kreativity při jejich řešení,předkládá modely matematických postupů,vede žáky k jejich porozumění a správnému 
používání. 

Kompetence komunikativní:Učí se užívat matematický jazyk včetně symboliky a na úrovni věku jej používat při řešení praktických příkladů a 
slovních úloh.Je veden k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování v matematice.Učí se stručně, přehledně sdělovat postup tím, že učitel 
dává prostor pro samostatné řešení zadaných problémů a jejich ústní a písemnou obhajobu,seznamuje žáky s historií matematiky,učí žáky 
aplikovat matematické postupy v praxi. 

Kompetence sociální a personální:Je veden k osvojování dovedností kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů,pracuje ve 
skupině,pozitivně ovlivňuje řešení matematických úloh a učí se vzájemně spolupracovat se všemi žáky ve třídě,škole.Vytváří pozitivní představu o 
sobě samém tím, že učitel zadává dostatek úloh pro skupinu žáků a dává žákům prostor objektivně hodnotit vlastní práci v kolektivu,vytváří 
partnerské vztahy učitel-žák a vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky,uplatňuje individuální přístup jak k talentovaným žákům,tak i k 
žákům s poruchami učení. 



Kompetence občanské: Učí se poznávat realitu života tím, že učitel vede žáky k uvědomění si odpovědnosti sám k sobě samému a rozvíjení 
důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu, k respektování věkových 
,intelektových, sociálních a etnických zvláštností žáků. 

Kompetence pracovní:Žáci se učí zpracovávat data získaná pozorováním a měřením tím,že učitel žáky seznámí s různými metodami zápisu 
naměřených hodnot,vede žáky k samostatnosti,k vytrvalosti a přesnosti,k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušeností nebo 
pokusu k jejich ověřování,rozvíjí smysl pro povinnost (příprava na výuku). 

2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 

OSV   Osobnostní sociální výchova 

 Osobnostní rozvoj 
OSV l Rozvoj schopností poznávání - cvičení pozornosti a soustředění,cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů 
OSV 2            Sebepoznání a sebepojetí 
OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání 
OSV 4              Psychohygiena 
OSV 5 Kreativita 

Sociální rozvoj 
OSV 6 Poznávání lidí- vzájemné poznávání ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, chyby 
                        při poznávání lidí 
OSV 8             Komunikace – řeč těla, spolupráce 
OSV 9 Kooperace a kompetice- 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 předmětu 

EV      Environmentální výchova 

EV 1                Ekosystémy 
EV 3                Lidské aktivity 
EV 4 Vztah člověka k prostředí - řešení odpadového hospodářství, ochrana přírody obce, zajišťování ochrany životního prostředí v obci 



3. Učební plán předmětu v souladu s učebním plánem školy 
 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

počet hodin 4 5 5 5 5 24 
 



Vyučovací předmět : Matematika 
Období - ročník : 1. období- 1. ročník 

Výuka probíhá ve třídách ve všech ročnících 1. období. Je zařazena do hlavních předmětů. Měření, odhadování vzdáleností, práce ekolog. rázu 
probíhají v okolí školy. Je členěna na výuku aritmetiky, závislosti a práce s daty a geometrii. 

 Očekávané výstupy:  
Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
1. používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 
2. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do l 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 
3. užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 
4. provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 
5. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
10.  orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 
11.  popisuje jednoduché závislosti z praktického života 
12. doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

GEOMETRIE V ROVIN Ě A V PROSTORU 
15.  rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci 
16.  porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 
17.  rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině 
 

Cílové zaměření předmětu Matematika a její aplikace v 1. ročníku ZV 

Vzdělávání v předmětu Matematika v 1. ročníku směřuje k:  

Čísla a početní operace 
• vytváření představ o jednotlivých číslech l - 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 



• 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 rovinných geometrických útvarů - vyhledává podobnosti a odlišnosti útvarů, analogického určování - čtverce, obdélníku, 

trojúhelníku, kruhu 

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  - poznává jednotlivá čísla do 20 na základě 
názoru 

- určí počet daného čísla do 10, 20 
- využívá matematické pomůcky 

Vytváření představ o 
jednotlivých číslech na základě 
názoru 
Přirozená čísla v oboru 1-5, 6-10, 
10-20 
Určování čísel v řadě do 10, do 
20 
Pojmy před, hned před, za, hned 
za,… první, poslední 
Postavení čísla v číselné řadě 
Počítání a určování předmětů 
v daném souboru 

OSV 1 – rozvoj schopností poznávání – 
pozornost a soustředění, 
- cvičení dovednosti zapamatování, řešení 
problémů 

OVO 2 - porovnává čísla dané skupiny, využívá znaky    
větší, menší, = 

- dokáže napsat i přečíst čísla 0 - 20 
 

Využívání názorných pomůcek – 
domin. karty, kostky, stavebnice, 
počítadla, dřívka,… 
Porovnávání čísel v daném 
oboru a využívání mat. znaků a 
symbolů 
 

OSV 1 – cvičení dovednosti 
zapamatování 

OVO 3 - umí číslo vyhledat, zapsat, porovnat na číselné 
ose 

- využívá matematické znaky 
- užívá číselnou osu ke sčítání, odčítání v oboru 
do 20 

Psaní čísel v oboru 0-20 
Číselná osa, znázorňování čísel 
Určování čísla na čís. ose 
Porovnávání pomocí osy 
Sčítání, odčítání na čís. ose 

OSV 4 – dovednosti zvládání 
stresových (nových) situací 

OVO 4 - umí zpaměti sčítat a odčítat do 5, 10, 20, 
v druhé desítce vychází z analogie 1. desítky 

- + a – čísla do 20 bez přechodu desítky 
- zapisuje příklady a provádí zkoušky správnosti 
- + a – do 20 s přechodem přes 10 

Vyvození + a – na názorných 
příkladech 
+ a – do 5, 10, 20 
Zápis příkladů, čtení, řešení 
písemně i zpaměti  

OSV 5 – cvičení pro rozvoj pružnosti 
nápadů 

 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 5 - využívá komunikativnost  

- sestaví jednoduché slovní úlohy (SÚ) 
- využívá matem. her k rozvoji matem. 
dovedností 

 

Využívání početních situací 
v praktických činnostech 
Práce ve skupině, postavení 
členů ve skupině 

OSV 6 – rozvoj pozornosti vůči 
odlišnostem a hledání výhod 
v odlišnostech 
- poznávání lidí ve skupině, chyby při 
poznávání 

ZÁVISLOSTI A PRÁCE S DATY 
OVO 10 - dokáže určit celou hodinu a půlhodinu 

- vyjmenuje dny v týdnu, měsíce, roční období, 
určí jejich správné pořadí 

Čas – roční obd., měsíc, den, hodina 
- určování času na ručičkových a 
digitálních hodinách 

OSV 3 – sebepoznání, sebepojetí, moje 
učení 

OVO 11 - řeší jednoduché slovní úlohy, provádí za 
pomoci učitele jejich zápisy 

Čtení s porozuměním, řešení SÚ 
Vymýšlení SÚ na základě 
poznatků z praktického života 

EV 4 – vztah člověka a prostředí 

OVO 12 - číslovky řadové 
- určení místa v řadě (první, poslední, 
předposlední,…) 

Poznávání řadových číslovek  

GEOMETRIE 
OVO 15 - rozezná rovinné útvary – čtverec, obdélník, 

kruh a trojúhelník 
- určí shodné a neshodné geom. tvary, rozdíly  
- pojmenuje rovinné útvary 
- dokáže je vymodelovat, sestavit z dřívek 
- vyhledá je v prostoru, v rovině 

Základní rovinné útvary 
Modelování a poznávání 
rovinných útvarů – použití 
stavebnic, vytváření stavebních celků 

OSV 1 – rozvoj schopnosti poznávání 
 
 
OSV 9 – rozvoj individuálních a 
sociálních dovedností pro etické zvládání 
situace soutěže, konkurenci 

 
 
 



Vyučovací předmět : Matematika 
Období - ročník : 1. období - 2.ročník 

Výuka probíhá ve třídách ve všech ročnících 1. období. Je zařazena do hlavních předmětů. Měření, odhadování vzdáleností, práce ekolog. rázu 
probíhají v okolí školy. Je členěna na výuku aritmetiky, závislosti a práce s daty a geometrii. 

 Očekávané výstupy: 
Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
1. používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 
2. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do l 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 
3. užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 
4. provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 
5. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY  
10.  orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 
11.  popisuje jednoduché závislosti z praktického života 
12.  doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

GEOMETRIE V ROVIN Ě A V PROSTORU 
15.  rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci 
16.  porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky  

 17.   rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary 



Cílové zaměření předmětu Matematika a její aplikace v 2. ročníku ZV 

Vzdělávání v předmětu v 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 
• 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) 
• názorné zavedení násobilky 1,2,3,4,5,10, které je odvozeno z opakovaného přičítání stejných čísel 

Geometrie v rovině a v prostoru 
• manipulace s pravítkem, rýsování přímky, lomené čáry 
• rýsování a měření úsečky v cm, mm, dm, porovnávání úseček 

modely souměrných útvarů v rovině (krychle, koule, kvádr, jehlan, kužel, válec) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE 

OVO 1 - + a – do 20 bez přechodu i s přechodem 
- poznává jednotlivá čísla do 100 
- určí počet daného čísla do 100 
- zapíše a přečte čísla do 100 
- určí posloupnost čísel do 100 

Procvičuje + a – do 20 
Vytváření představ o 
jednotlivých číslech do na 
základě názoru 
Počítání do 100 s určením 
správného počtu, zápisy a čtení 
čísel do 100 
Pojmy před, hned před, … 
první, poslední 
Postavení čísla v číselné řadě 
Počítání a určování předmětů 
v daném souboru 
Využívání názorných pomůcek –  
 domin. karty, kostky, stavebnice, 
počítadlo, dřívka,…  

 
 
 
 
OSV 1 – rozvoj schopností poznávání – 
pozornost a soustředění, cvičení 
dovednosti zapamatování, řešení 
problémů, dovednosti pro učení 

OVO 2 - vyhledá číslo v řadě,dokáže přečíst všechna čísla 20-
100 

- dokáže určit a porovnat velikost daného čísla 

Čtení, psaní, porovnávání čísel 
v oboru 0-100 

 

OVO 3 - najde a zapíše dané číslo na číselné ose 
 
- porovná čísla dané skupiny, využívá znaky 
větší, menší, = 

Orientace na čís. ose 
Porovnávání čísel v daném 
oboru a využívání matem. znaků 
a symbolů 
Psaní čísel 0-100 

OSV 1 - celé 

OVO 4 - + a – do 100 vybrané příklady, dokáže použít 
číselnou osu 

- počítá zpaměti 
- zapisuje příklady a provádí zkoušku správnosti 
výpočtu 

- využívá komutativnost 
- vyvozuje násobení jako postupné sčítání 
stejných sčítanců 

- vyvozuje dělení jako opačnou operaci k násob.  

+ a – do 100 bez přechodu a 
s přechodem přes 10 
Počítání pomocí závorek 
 
Řešení SÚ se vztahem o x méně 
či více 
Násobení a dělení v oboru do 50 
 

OSV 6 – rozvoj pozornosti vůči odlišnostem 
a hledání výhod v odlišnostech 

 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
 - správně se rozhodne, jakou matem. operaci má 

užít při řešení SÚ (zda +, -, nás. či dělení) 
- násobí a dělí číslem 0 - 5 
- má představu a ví, co znamená v Ma slovo 
„pár“ – řeší SÚ a příklady (násobí 2) 

Řešení SÚ na násobení a dělení 
 
Řešení praktických úloh se 
slovem „pár“  

OSV 6- poznávání lidí ve skupině, třídě, 

chyby při poznávání lidí 
 

OVO 5 - využívá matem. her k rozvoji matematických 
dovedností 

Práce ve skupině, postavení 
členů skupiny 

OSV 6- poznávání lidí ve skupině, třídě, 

chyby při poznávání lidí 
 

ZÁVISLOSTI A PRÁCE S DATY 
OVO 10 - dokáže určit hodiny a minuty 

- vyjmenuje dny v týdnu, měsíce, roční období, 
určí jejich pořadí 

 

Čas – rok, roční období, měsíc, den, 
hodina, minuta, sekunda 
Určování času na ručičkových a 
digitálních hodinách 

OSV 3 – sebepoznání, sebepojetí, moje 
učení 
 

OVO 11 - řeší jednoduché SÚ 
- provádí za pomoci učitele zápisy slovních úloh, 
později i samostatně 

Čtení s porozuměním, řešení SÚ 
Vymýšlení SÚ na základě 
poznatků praktického života 

EV 4 – vztah člověka a prostředí 

OVO 12 - čte číslovky řadové 
- určí místo v řadě (první, poslední, …) 

Poznávání řad. číslovek, využití 
v TV 

EV 4 – vztah člověka a prostředí 

GEOMETRIE 
OVO 15 - rozezná a pojmenuje zákl. rovin. útvary 

- pozná a pojmenuje tělesa (krychli, kvádr,  
jehlan, kužel, kouli a válec) 

 
- pozná čáru křivou, lomenou a přímou 
- dokáže je narýsovat 
 
- pozná přímku – narýsuje ji a popíše 
- rýsuje přímky různoběžné a popíše jejich 
průsečík 

- pozná přímky rovnoběžné 
 

Rovinné útvary (čtverec, 
kruh,…) 
Zákl. prostor. útvary (viz DV) 
Modelování těles a útvarů 
Určování odlišností 
Druhy čar 
Rýsování přímek 
Vzájemná poloha 2 přímek 
v rovině (př. různoběžné a 
rovnoběžné), jejich průsečík 

OSV 1 – rozvoj schopností poznávání a 
pozorování 

OVO 16 - pozná úsečku – narýsuje ji, popíše její krajní 
body 

- určí její délku na mm, cm, dm 

Rýsování úseček, měření 
pravítkem, porovnávání délek 

 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
 - porovnává úsečky, zapíše, která je větší, menší 

či jsou shodné 
úseček  

OVO 17 - určí shodné a neshodné strany geom. útvarů 
- určí dané rozdíly mezi nimi 
- dokáže je vymodelovat 
- vyhledá je v prostoru či rovině 
- dodržuje správné rýsovací návyky 

Modelování zákl. geometrických 
tvarů, vyhledávání ve svém okolí 
Používání stavebnic – vytváření 
stavebních celků 

OSV 9 – kooperace a kompetice, rozvoj 
individ. a sociálních dovedností pro etické 
zvládání situace soutěže, konkurenci 

 



Vyučovací předmět : Matematika 
Období - ročník : 1. období - 3. ročník 

Výuka probíhá ve třídách ve všech ročnících 1.období. Je zařazena do hlavních předmětů. Měření, odhadování vzdáleností, práce ekolog. rázu probíhají 
v okolí školy. Je členěna na výuku aritmetiky, závislosti a práce s daty a geometrii. 

Očekávané výstupy:  
Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
1. používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků 
2. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do l 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 
3. užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose 
4. provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly 
5. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
10. orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času 
11. popisuje jednoduché závislosti z praktického života 
12. doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

GEOMETRIE V ROVIN Ě A V PROSTORU 
15. rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci 
16. porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky 
17. rozezná a modeluje  jednoduché souměrné útvary v rovině 

Cílové zaměření předmětu Matematika a její aplikace ve 3. ročníku ZV 

Vzdělávání v předmětu Matematika ve 3. ročníku směřuje k: 
v 
Čísla a početní operace 

• vytváření představ o jednotlivých číslech do l 000 na základě názoru 
• používání přirozených čísel do l 000 k modelování reálných situací, počítání předmětů v daném souboru 



• čtení, zapisování a porovnávání čísel do l 000, užívání a zapisování vztahů rovnosti, větší, menší 
• užívání lineárního uspořádání, zobrazování čísel do l 000 na číselné ose 
• pamětnému počítání zpaměti jednoduchých početních operací s přirozenými čísly do 1000 
• 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 prostorových útvarů  
• určování geometrických rovinných útvarů 
• rýsování, měření, různá měřidla, jednotky délky 
• orientace v prostoru 

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 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE 

OVO 1 - sčítá a odčítá jednociferná č. do 100 zpaměti i 
písemně 
- + a – dvojciferná č. do 100 zpaměti i písemně 
- používá komutativnost v řešení početních 
operací 
- seznámí se a používá násobení č. 6-10 
- totéž platí u dělení 
- dokáže správně používat matematické symboly 
+, -, . , : 
- násobí a dělí v oboru násobilky do 100 
- tvoří a řeší správně SÚ na . a : 
- poznává jednotlivá čísla do 1000 na základě 
názoru 
- určí počet daného čísla do 1000 

Vlastnosti počet. operací 
s přirozenými čísly 
+ a – jedno a dvojciferných čísel 
do 100 zpaměti a písemně 
 
Násobení a dělení v oboru 
násobilky do 100 
 
Řešení SÚ 
Vytváření představ i 
jednotlivých číslech na základě 
názoru 
Přirozená č. 0-1000 
Určování čísel v řadě do 1000 po 
desítkách, stovkách , jednotkách 
Pojmy – hned, hned za,…postavení 
čísla v číselné řadě 
Počítání a určování předmětů 
v daném souboru 

OSV 1 – rozvoj schopností poznávání – 
pozornost,soustředění, cvičení dovednosti 
zapamatování, řešení problémů 
 
 
 
 
OSV 5 – cvičení pro rozvoj kreativity – 
schopnosti dotahovat nápady do konce 
 
 
 
 
 
OSV 3 – stanovování osobních cílů a 
kroků k jejich dosažení 

OVO 2 - využívá matematické pomůcky 
- porovnává čísla dané skupiny, využívá znaky 
větší, menší, = 

Využívání názor. pomůcek – 
domin. karty, kostky, stavebnice, 
počítadlo,… 
Porovnávání čísel v daném 
oboru a využívání matem. znaků 
 

OSV 2 – zdravé a vyrovnané sebepojetí, 
moje učení 

OVO 3 - dokáže napsat a přečíst čísla 100-1000 
- umí číslo vyhledat, zapsat, porovnat na číselné 
ose 

Psaní a čtení čísel 100-1000 
Číselná osa, znázorňování čísel 
na ní, určování čísel na ní 
Porovnávání čísel pomocí osy 

 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 4 - využívá matem. znaky 

- umí zpaměti sčítat a odčítat jednoduché 
příklady do 1000 
- písemně sčítá a odčítá do 1000 dvojciferná i 
trojciferná čísla, provádí kontrolu výpočtu 
zkouškou 
- využívá komutativnost 
- provádí správné výpočty závorek 
 

Vlastnosti početních operací 
s přirozenými čísly do 1000 
Sčítání, odčítání zpaměti 
Písemné sčítání, odčítání, 
provádění zkoušky 
Násobení dvojciferných čísel 
jednociferným 
 

 
OSV 4 – dovednosti pro pozitivní 
naladění mysli 
 

OVO 5 - řeší SÚ – správně se rozhodne, kterou matem. 
operaci pro vyřešení použije – zda +, -, . nebo : 
- sestaví sám jednoduché slovní úlohy 
- řeší SÚ se vztahem xkrát méně či xkrát více 
- řeší SÚ se dvěma početními operacemi 
- využívá matem. her k rozvoji matem. 
dovedností 

Řešení SÚ se dvěma početními 
operacemi, se vztahem xkrát více 
či méně 
Závorky 
Využívání početních situací 
v praktických činnostech. 
Práce ve skupině, postavení 
členů skupiny 

OSV  6 – rozvoj pozornost vůči 
odlišnostem a hledání výhod 
v odlišnostech 
- poznávání lidí ve skupině, třídě, chyby 
při poznávání lidí 

ZÁVISLOST A PRÁCE S DATY 
OVO 10 - zná jednotky času – hod, min, sek Orientace v čase, propojení 

s prvoukou 
Měření jednotek času, vytváření 
správné představy o jejich velikosti na 
základě praktic. činností 

OSV 3 – sebepoznání, sebepojetí, moje 
učení 
 

OVO 11 - provádí odhady předběžného výsledku měření 
- umí narýsovat a používat tabulku násobků 
 

Provádění jednoduchých 
převodů času 
Praktické použití v TV, prvouce 

EV 4 – vztah člověka a prostředí 

OVO 12 - doplňuje tabulky 
- dokáže vyhledat spoje (autobusů) do místa a 
z místa bydliště 
- sestaví jednoduchý graf ke  znázornění objemu, 
hmotnosti 

Práce s tabulkami, diagramy -  
sestavování 
Jízdní řády 
Základní jednotky objemu, 
hmotnosti – propojení s prvoukou 

EV 4 – vztah člověka a prostředí 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
GEOMETRIE 

OVO 15 - rozezná a určí zákl. rozdíly čtverce, obdélníku, 
určí je na krychli a kvádru 
- pozná tělesa 
- určí shodné a neshodné strany geometrických 
tvarů 
- rýsuje ve čtverc. síti čtverec, obdélník 
- určí u nich strany rovnoběžné a kolmé 
- pozná rozdíl mezi kruhem a kružnicí 
- rozezná 4-úhelník od mnohoúhelníku 
 

Základní rovinné útvary  
(trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh,) 
Strany sousední a protější u 
čtverce a obdélníku (rovnoběžné a 
kolmé) 
Rýsování kružnice (poloměr, 
průměr) 
 

 
 
 
 
OSV 1 – rozvoj schopností poznávání 

OVO 16 - dokáže narýsovat a změřit úsečky různé délky – 
mm, cm, dm 
- provádí jednoduché převody 
- narýsuje a změří úsečky v různých polohách 
- pozná přímky různoběžné – určí a popíše jejich 
průsečík, rovnoběžné 
- určí, kdy jsou polopřímky opačné 

Různá měřidla délky 
Jednotky délky – mm,cm,dm,m 
Přímka, úsečka, bod, průsečík 
přímek různoběžných 
Správné rýsovací návyky 
Vzájemná poloha 2 přímek v 
rovině 
 

OSV 4 – rozumové zvládání problému, 
hledání pomoci při obtížích 

OVO 17 - dokáže vymodelovat a určit souměrný tvar 
- vyhledá v prostoru, v rovině určitý geom. tvar 
či těleso 

Základní prostorové útvary 
(tělesa) 
Modelování rovinných útvarů, 
vyhledávání ve svém okolí, 
použití stavebnic, vytváření 
stavebních celků 

OSV 9 – kooperace a kompetice, rozvoj 
individuálních a sociálních dovedností 
pro etické zvládání situace soutěže, 
konkurenci 

 



Vyučovací předmět : Matematika 
Období - ročník : 2. období - 4. ročník 

Matematika je zařazena do hlavních předmětů. Měření, odhadování vzdáleností, práce ekolog.rázu probíhají v okolí školy. Je členěna na výuku 
geometrie a aritmetiky. 

 Očekávané výstupy: 
Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
6. využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobeni 
7. provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 
8. zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel 
9. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel 

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

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
13. vyhledává, sbírá a třídí data 
14. čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

GEOMETRIE V ROVIN Ě A V PROSTORU 
18. narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici) 
19. sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 
20. sestrojí rovnoběžky a kolmice 
21. určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 
22. rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním 

papíru 
 
NESTANDARTNÍ APLIKA ČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY  
23. řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské 

matematiky 
 



Cílové zaměření předmětu Matematika a její aplikace ve 4. ročníku ZV 

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, znázorňování části celku, práce s číslem ve formě zlomku 
• 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 

Geometrie v rovině a v prostoru 
• určování geometrických prostorových útvarů  
• určování geometrických rovinných útvarů - kružnice, kruh, trojúhelník, užívá jednoduché konstrukce trojúhelníku ze tří stran 

pomocí kružítka 
• 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 
• osa souměrnosti 

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 
 
Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
• řešení jednoduchých praktických slovních úloh 
• porozumění práci s kalkulátorem, jednoduchým počítačovým programem 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

OVO 6 -používá komutativnost a asociativnost sčítání a 
násobení 
-sčítá a odčítá do 1000 
-používá násobilku při řešení úloh 
-dokáže správně používat matematické symboly 

Opakování – vlastnosti početních 
operací s čísly, sčítání a odčítání do 1000, 
násobení a dělení v oboru do 100, dělení 
se zbytkem, násobení jednociferným a 
dvojciferným činitelem 

OSV 1 – rozvoj schopnosti poznávání – 
pozornost a soustředění, cvičení 
dovednosti zapamatování, řešení 
problémů 

OVO 6 
 
 
 
 
 
 
 
OVO 27 

-doznává čísla v oboru do milionu 
-určí počet daného souboru 
 
 
 
 
 
 
 
-sleduje modelovou situaci na teploměru, 
porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého 
záporného čísla 

Vytváření představ o 
přirozených číslech 0-1 000 000 – 
názor celých čísel na číselné ose 
Určování čísel po jednotlivých 
řádech 
Pojmy – před, hned před,… číselná 
řada 
Počítání a určování počtu 
v daném souboru 
Využívání názorných pomůcek 

OSV 8 – cvičení pozorování a aktivního 
naslouchání 

OVO 7 
OVO 8 
OVO 9 

-snaží se využívat daný počet v různých 
životních situacích 
-dokáže písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit 
v oboru do milionu 
-umí zaokrouhlovat 
-dokáže využívat komutativnost a asociativnost 
 
-pracuje s jednotkami hmotnosti, objemu, délky a 
času (jednotky převádí) 
-řeší jednoduché slovní úlohy 
-využívá matematických her k rozvoji 
matematických dovedností 
 

Písemné algoritmy početních 
operací 
Zaokrouhlování čísel 
Vlastnosti početních operací 
s čísly do milionu 

Sčítání a odčítání zpaměti 
Cvičení odhadu a kontroly výsledku 
Jednotky hmotnosti, délky, času 
a objemu 
Řešení slovních úloh, jednoduchá 
měření, práce s kalkulačkou 

OSV 3 – cvičení sebekontroly, vůle, 
plánování učení 
 
 
 
 
OSV 10 – řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

OVO 24,25 - znázorní část celku ve formě zlomku na modelu Zlomky 
 -zápis, porovnání, sčítání a odčítání 
zlomků se stejným jmenovatelem v oboru 
kladných čísel 

 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

OVO 13 
OVO 14 
 
 
OVO 27 

-dokáže měřit, vážit, zaznamenávat důležitosti, 
sestavit a doplnit tabulku 
-sestaví a zhodnotí výsledky grafu 
-pokusí se o sestavení diagramu 
 
-vyznačí celé záporné číslo na číselné ose 

Práce s tabulkami  – zápisy řešení 
Názorné sestavování grafů – 
zapisování a vyhodnocení dle údajů 
v tabulce 
Práce s diagramem, číselnou 
osou 
Praktické využívání v ostatních 
předmětech 

EV 3 – lidské aktivity 

GEOMETRIE 
OVO 18 
 
OVO 19 
 
 
 
OVO 20 
 
OVO 21 
 
OVO 22 

-načrtne a rýsuje útvary 
-sestrojí pravoúhlý trojúhelník 
-graficky sčítá, odčítá a násobí  úsečky 
-určí délku lomené čáry 
-spočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 
-sestrojí rovnoběžky a kolmice, pravý úhel 
-určí obsah obrazce, užívá správné jednotky 
rozpozná a znázorní ve čtvercové síti osově 
souměrné útvary, určí osu souměrnosti 
překládáním papíru 

Čtverec, obdélník, trojúhelník, 
kružnice – jednoduché konstrukce a 
vlastnosti rovinných útvarů 
Grafický součet, rozdíl a 
násobek úseček 
Rýsování lomené čáry – její délka 
Rovnoběžky, kolmice 
Obsah a obvod – pomocí čtvercové 
sítě (čtverec a obdélník) a vzorců – 
jednotky obsahu 
Osově souměrné útvary 

OSV 1 – cvičení smyslového vnímání 
OSV 4 – hledání pomoci při potížích a 
dovednosti zvládání stresových situací 
OSV 5 – pružnost nápadů a originalita 

NESTANDARTNÍ APLIKA ČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 
OVO 23 -řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejich 

řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech 
-využívá časovou přímku 
 
 
 
-pracuje se základními útvary v prostoru – rozvíjí 
prostorovou představivost 

Příklady ze života – obchod, pošta, 
banka 
Letopočty – doba minulá a současná 
(propojení s ostatními předměty) 
Magické čtverce, číselné a 
obrázkové řady 
Stavby z prostorových útvarů 
 

EV 1 – lidské stavby 
EV 4 – naše obec 

 
 



Vyučovací předmět : Matematika 
Období - ročník : 2. období - 5. ročník 

Matematika je zařazena do hlavních předmětů. Měření, odhadování vzdáleností, práce ekolog. rázu probíhají v okolí školy. Je členěna na výuku 
geometrie a aritmetiky.  

Očekávané výstupy: 
Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
6. využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobeni 
7. provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel 
8. zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel 
9. řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel 

 24.  modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku 
 25.  porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel 
 26.  přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

          27.  porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose 
 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
13. vyhledává, sbírá a třídí data 
14. čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 

GEOMETRIE V ROVIN Ě A V PROSTORU 
18. narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici), užívá jednoduché konstrukce 
19. sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 
20. sestrojí rovnoběžky a kolmice 
21. určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu 
22. rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním 

papíru 
 
NESTANDARTNÍ APLIKA ČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY  
23. řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské 

matematiky 



Cílové zaměření předmětu Matematika a její aplikace v 5. ročníku ZV 

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 činnosti 
• používání přirozených čísel do l 000 000 k modelování reálných situací, počítání předmětů v daném souboru 
• ke čtení, zapisování a porovnávání čísel do l 000 000, užívání a zapisování vztahů rovnosti, větší, menší 
• užívání lineárního uspořádání, zobrazování čísel do l 000 000 na číselné ose, práce s číslem ve formě zlomku a desetinného čísla 
• pamětnému počítání zpaměti jednoduchých početních operací s přirozenými čísly do l 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 

Geometrie v rovině a v prostoru 
• určování geometrických prostorových útvarů 
• 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 

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 

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 

OVO 6 -používá komutativnost a asociativnost 
 
 
 
-sčítá a odčítá zpaměti i písemně 
 
-používá násobilku k řešení úloh 
-správně dokáže používat matematické symboly - 
+ x : 

Vlastnosti početních operací 
s přirozenými čísly 0 - 
1 000 000 (vytváření představ na 
základě názoru) 
-pamětné a písemné sčítání a odčítání 
-násobení a dělení v oboru do 100 
-písemné násobení dvoj a trojciferným 
činitelem 
-písemné dělení jedno a dvojciferným 
dělitelem 
-pamětné dělení se zbytkem 

OSV 1 - rozvoj pozornosti a soustředění, 
cvičení dovednosti zapamatování, řešení 
problému 

OVO 7 -pozná jednotlivá čísla na základě názoru 
-určí počet daného čísla 
-využívá čísla v daném oboru v nejrůznějších 
životních situacích 
 
-dokáže sčítat, odčítat, násobit, dělit v oboru do 1 
000 000 

Určování čísel v řadě do milionu 
po jednotkách, desítkách, … 
Pojmy před, za, hned před, ... 
Postavení čísla v číselné řadě 
Počítání a určování předmětů 
daného souboru  
-využití matemat. symbolů 

OSV 8 - cvičení pozorování a aktivního 
pozorování 
 
OSV 3 - cvičení sebekontroly, vůle, 
organizace vlastního času a plánování 
učení 

OVO 8 -umí zaokrouhlovat 
-snaží se odhadnout výsledek 
-porovnává čísla dané skupiny (využívá znaky 
větší,menší, rovná se) 

Zaokrouhlování na jednotlivé 
řády do milionu, odhady 
Písemné algoritmy početních 
operací, využívání názorných 
pomůcek 

OSV 10 - řešení problému a 
rozhodovací dovednosti 



  

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVO 25 
OVO 27 

-převádí uvedené jednotky 
 
 
-sestaví graf pomocí výsledků v tabulkách 
 
-řeší složené slovní úlohy 
 
-ví, jak se číslice odvozují, zná znaky římských 
číslic, dokáže je napsat a přečíst 
-čte zlomky, určí část z daného celku  
 
 
-zapíše desetinné číslo, porovná a převádí 
desetinný zlomek na desetinné číslo 
-využívá matematických her k rozvoji 
matematických dovedností 

Jednotky hmotnosti a délky, 
času a objemu 
Tabulky a grafy 
 - jednoduchá měření 
Řešení slovních úloh 
Práce s kalkulačkou 
Římské číslice a jejich znaky, 
čtení letopočtu 
Zlomky 
- seznámení se zápisem a čtením 
Desetinná čísla 
- zápis, porovnání, převod desetinného 
zlomku na desetinné číslo 
Zajímavé matematické úlohy 

 
 
 
 
 
 
 
OSV 10 -  zvládání učebních problémů 
vázaných probíranou látku 
 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
OVO 13 
 
 
 
OVO 14 

-vyhledává si jednotlivé spoje,zjišťuje ceny 
služeb, zboží 
-na základě doplnění sestaví a zhodnotí výsledky 
grafu 
-pracuje s tabulkami a jejich výsledky, sestaví 
graf 
-pokouší se o sestavení jednoduchého diagramu 

Práce s daty 
- jízdní řády a ceníky 
Tabulky, grafy, diagramy 
Práce s diagramem 
-praktické využívání v ostatních 
vyučovacích předmětech 

EV 3 - lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

GEOMETRIE 
OVO 18 -sestrojí rovinné útvary, rozumí trojúhelníkové 

nerovnosti, dokáže narýsovat daný trojúhelník 
Opakování 
 -konstrukce základních rovinných útvarů 
Trojúhelníková nerovnost, 
sestrojení trojúhelníku  
- pravoúhlý, rovnostranný, rovnoramenný 

OSV 1  - rozvoj pozornosti a 
soustředění, cvičení dovednosti 
zapamatování, řešení problému 



 
 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 19 
 
 
 
 
 
OVO 20 

-dokáže narýsovat součet, rozdíl a násobek 
úseček 
-rýsuje a určuje délku lomené čáry 
-popíše přímku, polopřímku, úsečku, určí rozdíly 
-vypočítá obvod obdélníku a čtverce 
-narýsuje rovnoběžky v různých polohách 
v rovině 
-rýsuje kolmice pomocí kružítka 

Grafický součet, rozdíl a 
násobek úseček 
Rýsování přímky, polopřímky, 
úsečky a lomené čáry 
Výpočet obvodu mnohoúhelníku 
Rýsování rovnoběžek v různých 
polohách 
Rýsování kolmic 

OSV 3 - cvičení sebekontroly, vůle, 
organizace vlastního času a plánování 
učení 

OVO 22 
 
 
OVO 21 

-narýsuje čtvercovou síť, vyznačí čtverec, 
obdélník, určí osu souměrnosti, využije 
čtvercové sítě k výpočtu obsahu 
-používá jednotky obsahu, vzorce k výpočtu 
obsahu 
-vysvětlí rozdíl mezi obvodem a obsahem 

Čtvercová síť 
Souřadnice bodů ve čtvercové 
síti 
Rýsování obrazců ve čtvercové 
síti 
Výpočty obsahů a obvodů 
 - základní jednotky  
Označení geometrických tvarů v 
prostoru 

OSV 6 - komunikace, cvičení 
pozorování 

NESTANDARDNÍ APLIKA ČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 
OVO 23 -dokáže řešit slovní úlohy na úrovni žáka  

1. stupně 
Řešení zajímavých úloh na 
úrovni skupinové práce, 
praktické příklady 
-obchod, pošta, banka,… 
Letopočty 
 - výpočty doby minulé, současné 
Propojení s ostatními předměty, 
magické čtverce 
Stavby prostorových útvarů a 
odhady 

OSV 5 - cvičení pro rozvoj základních 
rysů kreativity 



 

Vzdělávací oblast : Informa ční a komunikační technologie 
Vyučovací předmět : Informatika  

Charakteristika předmětu     (viz RVP ZV) 

V předmětu Informatika  je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, oboru Informatika. 

Hlavním cílem je, aby všichni žáci získali základní dovednosti při ovládání výpočetní techniky a moderními informačními technologiemi, aby 
byli schopni orientovat se ve světě informací, aby se naučili s nimi pracovat a využívali je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. 
Žáci: 
• se učí dovednosti zacházet s výpočetní technikou, pracovat s informacemi a využívat je v praxi 
• při zpracování informací využívají vědomosti o jednotlivých počítačových programech a jejich charakteristických vlastnostech 
• díky rychlejší aktualizaci poznatků a dostupnosti informací vhodně doplňují učební texty a materiály 
• pro většinu vzdělávacích oblastí k prověřování vědomostí využívají různé výukové programy 
• prostřednictvím Internetu realizují metodu "učení kdekoliv a kdykoliv" 
• díky Internetu jsou motivováni k poznávání i mimo proces vyučování, Internet jim nabízí možnost pro celoživotní vzdělávání 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
• poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií 
• porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím 
• schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení 
• porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných  
informací 
• využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti 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 



1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

Výuka Informatiky společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie přispívá k utváření a rozvíjení 
klíčových kompetencí žáka takto: 

Kompetence k učení: Učí se vyhledávat a třídit informace, interpretovat je na základě pochopení jejich obsahu a významu. Učí se ovládat 
základní funkce některých programů, získané poznatky pak aplikuje při řešení praktických problémů v různých předmětech; žáci vyhledávají 
informace podle pokynů vyučujícího, dané informace zpracovávají v konkrétních pracích. 
Učí se dovednostem pracovat s informačními a komunikačními technologiemi, využívaje v ostatních vzdělávacích oblastech. Tištěné i digitální 
dokumenty používá jako zdroje informací. Umožňuje nalézat spolehlivé aktuální informace z většího množství zdrojů. Informační a komunikační 
technologie racionalizují práci. 

Kompetence k řešení problémů: Učí se získané poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života. Ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost; informace vyhodnocuje, zpracovává, při vyhledávání na Internetu 
používá vhodné cesty. 

Kompetence komunikativní: Umí naslouchat, ptát se, formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog, chápat postoje a záměry účastníků 
komunikace, reagovat odpovídajícím způsobem, využívá k tomu informační a komunikační prostředky (mail, chat, konference, diskuse), umí 
komentovat výsledky své práce (především při prezentaci). Umí odeslat a přijmout zprávu s přílohou, umí uložit informace z webu a dále je 
zpracovat. Využívá úsporný a formalizovaný způsob komunikace a prezentace, tím podporuje logicky uspořádané a přesné způsoby vyjadřování. 
Využívá informační a komunikační technologie ke snazší, rychlejší a spolehlivější výměně informací. 

Kompetence sociální a personální: Spolupracuje a pracuje v pracovní skupině podle svých schopností a na základě poznání nebo přijetí své 
role, vyjednává a hledá kompromisní řešení, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce; třídí a zpracovává informace; řeší jednoduché pracovní 
úkoly za pomoci vhodně vybraného programu, promýšlí nejvhodnější pracovní postupy z hlediska očekávaného výsledku a volí odpovídající 
technologie. 
Kompetence občanské: Učí se rozhodovat zodpovědně podle dané situace, respektuje přesvědčení druhých lidí a učí se zodpovědnosti; dodržuje 
informační etiku. 



Kompetence pracovní: Seznamuje se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady hygieny práce, zásady zdravého pracovního 
prostředí, tím, že: dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti, adaptuje se na změněné nebo nové podmínky. Učí se využívat získané znalosti 
a zkušenosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost. 
 
 

2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 

 

MV           Mediální výchova 
MV 7 Práce v realizačním týmu  
MV 3, Stavba sdělení 
MV 1 Kritické čtení – možná  redakce školního časopisu, stavba sdělení, reklama a   zpravodajství a kritický  přístup k nim 
 

VMEGS  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá -  naši sousedé v Evropě, zvyky a tradice národů, životní styl Evropanů 
VMEGS 2 Objevujeme Evropu 
VMEGS 3 Jsme Evropané 
 
 
 
 
 

3. Učební plán předmětu Informatika v souladu s učebním plánem školy 
 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

počet hodin               - - - - 1 1 

Výuka probíhá v počítačovém koutku I. třídy. 



Vyučovací předmět : Informatika  
Období - ročník : 2. období - 5. ročník 

Očekávané výstupy:  
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku. 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTA ČEM 
1. využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periférie 
2. respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v případě jejich závady 
3. chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 
 

VYHLEDÁVANÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 
4. při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty 
5. vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích 
6. komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 
 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 
7. pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 

 
Cílové zaměření předmětu v 5. ročníku ZV 

Vzdělávání v předmětu 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 Průřezová témata 
ZÁKLADNÍ POJMY VT 

OVO 1 - pracuje s myší a orientuje se na klávesnici 
Práce s klávesnicí a myší 
-části klávesnice 
-pojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení 

MV 3 – pravidelné uspořádání sdělení 

OVO 2 - pojmenuje základní počítačovou sestavu,  
periferie 

- zná rizika práce s PC 
- ví, na koho se obrátit v případě závady PC 

Klávesnice, monitor, myš, 
tiskárna, vlastní PC 
Péče o PC, zásady hygieny práce 
s PC 
 

MV 3 – sestavování příspěvků dle 
kriterií 

OVO 3 - umí si vytvořit novou složku 
- umí do ní uložit nově vytvořená data 
- ví, jak se data zálohují 

Organizace dat na pevném disku 
Složky, soubory a práce s nimi 

MV 3 - celé 

TEXTOVÝ EDITOR 
OVO 7 - dokáže napsat krátký text 

- otevře existující soubor a upraví jej 
- umí vložit a umístit do textu obrázek 

Uložení  a otevření souboru 
Pohyb v dokumentu 
Označení části textu 
Kopírování a přesun části textu 
Psaní a oprava textu, jeho 
úprava 
Písmo 
 -typ, velikost, barva, tučné, kurzíva 
Vložení obrázku 
Zarovnání odstavce 

MV 3 – příklady stavby a uspořádání 
textu 

GRAFICKÝ EDITOR 
OVO 7 - nakreslí s použitím nástrojů programu obrázek 

 - uloží a otevře obrázek pro provedení změn v 
něm 

Nakreslení a uložení obrázku 
Otevření obrázku 
Základní nástroje a možnosti 
nastavení (tvary štětce, barvy, 
základní tvary,…) 

MV 3 – význam a užitečnost napsaného 
textu 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
INTERNET 

OVO 4 - dokáže vyhledat stránku s určitým tématem 
Pohyb na webu  
-přes hypertextový odkaz 
-známá adresa 
Prohlížeč WWW stránek 

MV 1 - pěstování kritického myšlení                                                      
k reklamě a zpravodajství 

OVO 5 - ověřuje si vyhledané informace Práce s multimediální 
encyklopedií 
Dětské portály 

VMEGS 1, 2 – život dětí v jiných 
státech a oblastech, styl života v evrop. 
rodinách, životní styl mladých Evropanů 

OVO 6 - dokáže napsat zprávu, přečíst ji a následně 
smazat 

Elektronická pošta 
Spuštění poštovního programu 
Odesílání, čtení a mazání zpráv 

VMEGS 3 – kořeny a zdroje evrop. 
civilizace, Evropská integrace 

 
 



 
 

Vzdělávací oblast : Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět : Prvouka  

Charakteristika předmětu 

V předmětu Prvouka je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických okruzích: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; 
Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví. 

Prvouka je komplexně pojatým předmětem s mnoha vazbami k ostatním předmětům. Cílem je rozvoj osobnosti žáka v oblasti vědomostí, 
dovedností a postojů týkajících se přírody a společnosti. Výchova a vzdělání dětí v tomto předmětu má připravit do života lidi, kteří budou dobře 
zorientováni ve světě, tj. budou schopni nalézt své místo v rodině, zaměstnání, společenském životě. Budou umět pečovat o své zdraví, využít svůj 
volný čas a žít stylem, který umožní život i dalším generacím. Při vymezení témat se v žádném případě nejedná o jejich vymezení časové. Časový plán 
si sestavuje učitel sám, využívá možností projektů, vycházek a exkurzí. 

Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se 
seznamují se vzdálenějšími jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozoruje a přemýšlí o 
nich. Podmínkou úspěšného vzdělávání v této oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací. Propojením této 
oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností pomáhá žákovi zvládat nové životní situace, upevňovat pracovní a režimové návyky. 

Na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí chápe organizaci života v rodině, ve škole, obci a ve společnosti. Seznamují se se 
základními právy a povinnostmi, se světem financí. Různé činnosti a   úkoly by měly probudit kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně 
rozvíjet vztah k naší zemi. Seznamují se s problémy, které provázejí soužití lidí,  celé společnosti nebo jsou problémy globálními. Žáci poznávají, jak 
se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Poznávají planetu Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. 
Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé a neživé přírody. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí 
hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat, hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, 
jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. Dále poznávají člověka jako živou bytost, 
která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a co je pro člověka vhodné či nevhodné. Poznávají 
zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně 
mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě 
člověka. Potřebné vědomosti a dovednosti získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, 
řeší modelové situace (např. v dopravní výchově).  



Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

• utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

• orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu 
• orientaci ve světě informací a k časovému a 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 respektu a společně vytvořených a 
přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů 

• samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezkonfliktní komunikaci v méně běžných situacích, 
k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů) 

• utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně 

• přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 
• objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět 

• poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení 

• poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti 
i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech. 

 
Cíle v oblasti postojů: 
• jsem školák 

pozitivní vztah ke vzdělání, ke spolužákům, učitelům a škole jako instituci 
• negativní vztah k nežádoucím formám chování, jako je podlost, lež, krádež a násilí 
• chci se chovat správně, i v krizových situacích (dopravní výchova, mimořádné události) 

pozitivní vztah k přírodě a její ochraně 
staří a postižení lidé, malé děti, těhotné ženy a slabí jedinci si zaslouží ochranu a pozornost 

• chování ve škole je v určitých ohledech odlišné od chování doma nebo venku 
• zdraví a rodina má vysokou nenahraditelnou hodnotu. 



Cíle v oblasti dovedností a schopností: 

• sdělit svoji adresu 
• používat prakticky základní formy společenského styku 
• připravit si své pracovní místo, plnit své základní školní povinnosti 
• zapojit se do her s ostatními dětmi 
• zapsat počasí pomocí dohodnutých značek 
• umět správně pojmenovat části svého těla včetně intimních částí 
• provádět základní úkony osobní hygieny 
• pozorovat jevy v přírodě a pozorování jednoduchým způsobem sdělit  
• dokázat pečovat o pokojové rostliny, zhotovit jednoduché krmítko a doplňovat ho krmivem 
• napsat svoji adresu a adresu školy 
• orientovat se bezpečně v kalendáři, přečíst na hodinách čas na hodiny a minuty.         
• pohybovat se podle pravidel pro chodce, dodržovat dopravní kázeň, připravovat se na roli cyklisty 
• v okolí školy a bydliště umět určit hlavní světové strany  
• třídit odpady 
• pozorovat lupou a pořídit jednoduchý nákres pozorování 
• podle instrukce provést jednoduchý pokus 
• měřit délku a teplotu 
• přiložit na ránu náplast a jednoduchý obvaz, změřit si teplotu 
• používat peníze – formou hry nakupovat, spořit, naplánovat možný nákup 
• charakterizovat specifické přírodní jevy a vyplývající rizika, prokázat schopnost se účinně bránit (modelové situace) 

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

Výuka Prvouky společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka 
takto: 

Kompetence k učení: Učitel vede žáky k zakládání pokusů -  žák pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich 
závěry pro využití v budoucnosti. Učitel nabízí různé zdroje informací - vede žáka k vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů 
informací (encyklopedie, přírodovědné knihy a časopisy...). Učitel jasně, stručně, srozumitelně a v souvislostech provádí výklad -  vede žáka k 
užívání obecně platných termínů, znaků a symbolů, uvádí věci do souvislostí 



Kompetence k řešení problémů: Učitel nabízí problémové úkoly, objasňuje více druhů řešení -  učí žáka řešit problémy, volit vhodné 
způsoby řešení, užívat při řešení problému empirické a logické postupy, tyto postupy prakticky ověřuje. Učitel společně s žáky vytváří pravidla 
a kritéria hodnocení -  umožňuje žákovi sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů. 
 
Kompetence komunikativní: Učitel nabízí různé texty a záznamy, audio i videotechniku a tím umožňuje žákovi porozumět různým typům 
textů a záznamů a obrazového materiálu. Učitel poskytuje žákovi informační a komunikační prostředky a technologie -  vede žáka k 
efektivnímu využívání těchto prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. 

Kompetence sociální a personální: Učitel umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu -  žák se učí spolupracovat ve 
skupině a respektovat daná pravidla. Učitel poskytuje žákům prostor pro skupinovou práci a kooperativní učení -  učí žáky podílet se na 
příjemné atmosféře v týmu. Učitel je žákům rádcem -  vede žáka k tomu, že žák umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat; učitel 
umožňuje žákům klást otázky -  žák přispívá k diskusi v malé skupině, cítí potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení problémů. 

Kompetence občanské: Učitel uznává možnost volby při rozhodování -  umožňuje žákovi rozhodovat se podle dané situace, poskytovat 
účinnou pomoc dle svých možností. Rovněž umožňuje dávat věci, jevy do souvislostí a vede žáky k zodpovědnosti za svá -  učí jej chápat 
základní ekologické souvislosti, znát požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví. 

Kompetence pracovní: Učitel poskytuje žákům různé nástroje a pomůcky -  vede žáka k používání materiálů, nástrojů a vybavení a 
dodržování vymezených pravidel. Učitel předkládá různá rizika a následky nejen ve vztahu klidem, ale i k přírodě -  vede žáka k 
zodpovědnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního 
prostředí. 

2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu  

OSV        Osobnostní a sociální výchova 

                         Osobnostní rozvoj 
OSV l Rozvoj schopností poznání- cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, řešení problémů 
OSV2 Sebepoznán í a sebepojetí-  moje tělo, co o sobě vím a co ne, můj vztah ke mně samému, moje vztahy k druhým lidem 
OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace -  organizace vlastního času, plánování učení 

 
 

 

 



OSV 4 Psychohygiena -  dobrá organizace času, rozumové zpracování problému, hledání pomoci při potížích 
OSV5 Kreativita - nápady, originalita, tvořivost 
               Sociální rozvoj 
OSV 6 Poznávání lid í-  vzájemné poznávání ve třídě 
OSV 7 Mezilidské vztahy -  chování podporující dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc 
OSV8 Komunikace -  řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, pravda, lež a předstírání v komunikace, komunikace různých 
 situacích 
OSV 9 Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci 
 

 Morální rozvoj 
OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů 
OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika- vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, pomáhající 

chování 

VDO       Výchova demokratického občana 
 
VDO 2 Občan, občanská společnost a stát - přijímat odpovědnost za své postoje a činy (zejména v ochraně životního prostředí) 
 

MkV       Multikulturní výchova 
 
MkV 2 Lidské vztahy -  právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, uplatňování principu slušného chování (základní  

morální hodnoty) 
 

EV   Environmentální výchova 
 
EV l Ekosystémy- les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo, kulturní krajina 
EV 2 Základní podmínky života- voda, ovzduší, půda, ochrana biologických druhů, energie, přírodní zdroje, 
EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí- doprava a životní prostředí, vlivy průmyslu na prostředí, odpady a hospodaření 

s odpady, ochrana přírody, změny v krajině 
EV 4 Vztah člověka k prostředí- naše obec, náš životní styl, prostředí a zdraví, 

 
 
 
 



 
 
 
Učební plán předmětu Prvouka v souladu s učebním plánem školy 

 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

počet hodin 2 2 3 - - 7 

 



Vyučovací předmět : Prvouka 
Období - ročník : 1. období- 1. ročník 

Očekávané výstupy:  
Očekávaných výstupů předmětu je dosahováno především ve třetím postupném ročníku. Na ně plynule navazují dílčí výstupy vzdělávací oblasti 
Člověk a jeho svět v předmětu Přírodověda a Vlastivěda ve čtvrtém ročníku. 

Prvouka v 1. ročníku je soustředěna kolem dvou základních témat. V prvním pololetí je to zejména začlenění dítěte do života třídy a školy. 
Celým rokem prochází pozorování změn v přírodě v různých ročních dobách. Témata prvouky představují velmi často jádro, kolem kterého je 
koncipován celý školní den. Na právě aktuální téma navazují další předměty, které ho umožní nahlížet z jiných pohledů. Tento přistup 
podporuje v dětech návyk komplexního přístupu, udržuje zájem dětí střídáním činností a umožňuje udržet zájem dětí i v předmětech, kde je to 
jinak těžké. 

TEMATICKÉ OKRUHY V P ŘEDMĚTU PRVOUKA 
• Jsem školák - moje škola, učitelé, spolužáci, základy společenského styku, moje pracovní místo, moje školní povinnosti 
• Moje rodina -  moje adresa, moje rodina, příbuzenské vztahy, můj volný čas, moje zájmy, čím se baví ostatní 
• Roční doby - změny v přírodě, počasí, tradice (Vánoce, Velikonoce) 
• Živočichové a rostliny -  v jednotlivých ročních dobách, pozorování přírody, hry dětí 
• Orientace v čase -  (měsíce, dny, celé hodiny) 
• Části lidského těla -  chci znát své tělo a chci o něj pečovat, názvy vnějších částí lidského těla včetně částí intimních, důležitost všech částí 

lidského těla, odmítání hanlivých (vulgárních) výrazů v souvislosti s lidským tělem, znalost správných názvů částí těla je nezbytná například 
ve styku s lékařem 

• Pečujeme o své zdraví -  osobní hygiena, správná výživa, nemoc, úraz, prevence, první pomoc 
• Jsem chodec -  základy dopravní výchovy chodce, bezpečná cesta do školy 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 
2. začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě) 
3. rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádři různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 

LIDÉ KOLEM NÁS 
10. rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem       

spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem a nedostatkům 
11. odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 



 
LIDÉ A ČAS 
18. využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 
19. pojmenuje některé rodáky, kulturní a historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v 

němž žije 
20. uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině, činnostech člověka, lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech 

porovnává minulost a současnost 

ROZMANITOST P ŘÍRODY 
26. pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
27. roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 
28. provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 

jednoduchých nástrojů a přístrojů 
 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
35. uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; 

projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 
36. rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného 

chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 
37. chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 

sebe i pro jiné, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek  
38. reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 
 

Cílové zaměření předmětu Prvouka v 1. ročníku ZV  

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 ŹIJEME 

OVO 1 - zná název školy, jména pedagogů ve škole 
- rozlišuje jednotlivá povolání ve škole 
- orientuje se v prostředí školy – třídy, šatna, 
WC, jídelna,… 

- zná cestu do školy a zpět, rozpozná „kritická 
místa“ 

- zná pravidla bezpečné chůze po chodníku, pro 
silnici 

- přechází na bezpečném místě 

Domov                                          - 
- adresa bydliště, prostředí domova, 
orientace v místě bydliště, nebezpečí 
v blízkém okolí domova 
Škola  
- prostředí školy, orientace v ní, činnosti 

ve škole, zaměstnanci školy 
Bezpečná cesta do školy a zpět, 
riziková místa a situace 

MkV 2 - právo všech lidí žít společně 
- důležitost integrace jedince ve školních 

vztazích 
 
VDO 2 – vzájemná komunikace a 
spolupráce 
- přijímání odpovědnosti za své postoje a 
činy 

OVO 2 - zná nejbližší okolní města a vesnice 
- pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí 
školy, vsi 

Sousední vsi a města 
Novinky z okolí školy a co se 
děje na vsi - zprávy 

 

OVO 3  - rozlišuje typy domů a bytů 
- rozpozná ekosystémy (les, pole, louka, rybník, 
vodní nádrž, potok) v blízkosti školy a domova 

- uvědomuje si rozdíl mezi cestou, silnicí, polní a 
lesní cestou, chodníkem 

- ví, jak se bezpečně chovat na výše uvedených 
typech cest a na chodníku, v obytné zóně 

Obec  
- její části, významné budovy a stavby 

v obci 
- poloha obce v krajině 
- okolí školy 

VDO 2 – občan jako odpovědný člen 
společnosti a jeho povinnosti přijímat 
odpovědnost za své činy a postoje 

LIDÉ KOLEM NÁS 
OVO 10 
 
 
 
 
 

- rozlišuje vztahy v rodině (rodiče, prarodiče, tety 
a strýcové, sourozenci – děti) 

- vypráví o životě v rodině na základě osobních 
zkušeností 

- vnímá role v rodině a vztahy mezi jednotlivými 
jejími členy 

- uvědomuje si rozdíl mezi právem a povinností 
v souvislosti s rolemi v rodině – (rodič-dítě) 

- zprostředkovává ostatním rodinné tradice a 
oslavy na základě zkušeností 

Rodina 
- postavení jedince v rodině, příbuzenské 

vztahy, rodinné soužití, pomoc v rodině 
- oslavy a zvyky, které rodina udržuje 
- soužití více generací v rodině 
- projevy lásky a citu, pomoc slabým a 

nemocným 

OSV 7 – chování podporující dobré 
vztahy 
- respektování se navzájem, podpora a 
pomoc 

OVO 10 - podílí se na vytváření pravidel soužití - vnímá 
je jako nutnou součást mezilidských vztahů 

 

Škola 
- pravidla soužití, vztahy mezi žáky, 

vzájemná pomoc a respektování se 

OSV 6 – vzájemné poznávání ve třídě 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 11 - umí si připravit pomůcky dle pokynů učitele 

- učí se rozlišovat nežádoucí formy chování 
- začíná si uvědomovat rozdíly mezi spolužáky 
(charakter, vlastnosti, dovednosti, schopnosti) 

- snažím se tyto rozdíly respektovat 
- vnímá rozdíl mezi základními právy a 
povinnostmi 

Chování lidí 
- pravidla společenského styku – 

poděkování, prosba, pozdrav 
- právo a spravedlnost – právo na 

odpočinek, na základní lid. potřeby 
- práva a povinnosti žáků školy 

- povinnosti v rodině a  ve škole 

OSV 7 – respektování druhého, vztahy 
a naše třída (skupina) 
 
OSV 11 – odpovědnost, spravedlivost, 
respektování druhého, pomoc a 
prosociální chování (nečekám od druhého 
protislužbu za něco) 

LIDÉ A ČAS 
OVO 18 
 
0VO  19 

- orientuje se v čase (rok, měsíc, týden, den, 
hodina, včera, dnes, zítra) 

- sestavuje denní režim s ohledem na své 
povinnosti a práva 

- vyjmenuje dny v týdnu, určuje celé hodiny 
- orientuje se v souvislostech (dnes pondělí, zítra 
úterý,…), minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

Orientuje se v čase a časovém 
řádu 
- určování času, denního režimu, ročních 

období 

OSV 3 – organizace vlastního času, 
plánování učení 
 
OSV 4 – dobrá organizace času, 
rozumové zpracování problému, hledání 
pomoci při potížích 

ROZMANITOST P ŘÍRODY 
OVO 26 - zná roční období a umí pojmenovat jejich 

charakteristické rysy (např. s volným časem 
žáka, s proměnami přírody) 

- rozlišuje skupenství vody na základě vlastního 
pozorování 

- přiřadí do ročních obd. významné oslavy a 
tradice (Vánoce, Velikonoce, Den matek, 
Dětský den,… 

- uvědomuje si význam svátků 

Orientace v čase  
- roční období – s nimi spojené 
mimořádné události a ochrana před nimi 
- kalendář 
- významné dny a svátky 

EV 2 – voda, ovzduší , půda, ochrana 
biologických druhů, energie a život, 
přírodní zdroje 

OVO 27 - pozná listnaté a jehličnaté stromy, ovocné 
- rozliší strom, keř a bylinu 
- zná zákl. části stromu a byliny 
- podle viditelných znaku rozliší zeleninu a 
ovoce, uvědomuje si jejich význam v přírodě a 
pro člověka 

- zná domácí a volně žijící zvířata, pojmenuje 
mláďata domácích zvířat 

Rostliny a živočichové 
Ohleduplné chování k přírodě a 
její ochrana 
Ochrana rostlin a živočichů 

EV 4 – příroda obce a její ochrana, náš 
životní styl, prostředí a zdraví 

OVO 28 - provádí jednoduchá pozorování změn v přírodě 
– v souvislosti s roč. obdobími 

Jednoduché pokusy a 
pozorování 

 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
 - změny zapisuje pomocí jednoduchých značek – 

kalendář přírody 
  

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
OVO 35 - pojmenuje základní části lidského těla 

- uplatňuje správný pitný režim 
- sestavuje správný režim dne a ohledem na 
pohybové aktivity 

- zná zásady správné životosprávy 
- dodržuje správné hygienické návyky 
- rozliší nemoc a úraz, pozná projevy běžné 
nemoci (nachlazení, rýmy, kašel, angína, 
chřipka) 

- ví, jak se zachová při drobném poranění 
(přivolání dospělého, poskytnutí 1. pomoci) – 
praktický nácvik 1. pomoci 

- zná zásady správného chování u lékaře (i 
zubního) 

Lidské tělo 
- životní potřeby a projevy 
- části lid. těla 
 
 
Péče o zdraví 
- nemoc, úraz, drobná poranění 
- poskytnutí 1. pomoci a její praktický 

nácvik 
 

OSV 2 – moje tělo, co o sobě vím a co 
ještě ne, můj vztah k sobě samému, moje 
vztahy k druhým lidem 
 
 
OSV 4 – dobrá organizace času, 
rozumové zpracování problému, hledání 
pomoci při obtížích 

OVO 36 - zná zásady bezpečného chování ve skupině a 
uvědomuje si následky svého chování 

- snažím se předcházet úrazům a poraněním sebe 
i druhých 

-využívá bezpečná místa pro hru  

Osobní bezpečí 
Krizové situace (šikana, týrání, drobné 
ubližování si) 

OSV 2 – moje tělo, co o sobě vím a co 
ještě ne, vztahy k druhým a sobě samému 

OVO 37 
 
OVO 38 

- ví, jak se chovat při setkání s cizí osobou 
- upozorní na podezřelé chování jedince 
dospělého člověka (rodiče, učitele,…) 

- vyhýbá se osamělým místům, kde by byl 
vystaven nebezpečí 

Osobní bezpečí 
Krizové situace 

OSV 4 – dovednosti vedoucí ke 
zvládání stresových situací 

 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 36 - ví, kde jsou nebezpečná místa na cestě do školy 

a zpět 
- pozná přechod pro chodce, zná světelné signály 
- zná zásady bezpečné chůze po chodníku a 
silnici 

- připravuje se na roli cyklisty – jízda 
v doprovodu staršího, ochranné prvky při jízdě 
na kole 

- zná základní povinnou výbavu jízdního kola 
- zná běžné dopravní prostředky vč. hromadných 

Osobní bezpečí 
Chování v silničním provozu 
Role chodce a cyklisty 
 
 
 
Jednotlivé druhy dopr. 
prostředků 

 

 - ví, kde je zastávka MHD 
- ví, jak se chová ve veřejném dopr. prostředku 
- rozezná se umí se chovat dle základních 
dopravních značek 

Chování ve veřejném dopr. 
prostředku 

OSV 1 – řešení problémů, cvičení 
pozornosti a soustředění 

 

 
 

 
 

 
 



Vyučovací předmět : Prvouka 
Období - ročník : 1. období - 2. ročník 

Očekávané výstupy: 
Očekávaných výstupů předmětu je dosahováno především ve třetím postupném ročníku. Na ně plynule navazují dílčí výstupy vzdělávací oblasti Člověk 
a jeho svět v předmětu Přírodověda a Vlastivěda ve čtvrtém ročníku. 

 
Pojetí prvouky v druhém ročníku se v zásadě neliší od ročníku prvního. Pro děti je zajímavé, umožníme-li jim využít nabyté dovednosti čtení 
a psaní. Nalezneme-li vhodnou spojitost mezi tématem, kterému se chceme věnovat v prvouce, zpestříme tak významně vyučování jazykové 
složky i prvouky samotné. Úspěch je většinou věcí vhodné motivace dětí, kterou lze právě v prvouce nalézt velmi často. 

TEMATICKÉ OKRUHY P ŘEDMĚTU PRVOUKA 
• Žiji mezi lidmi: základy slušného chování v rodině a společnosti, ohleduplnost, kamarádství, správné stolování, datum narození, adresa školy 
• Náš rok: orientace v čase - kalendářní a školní rok, týdny, dny, hodiny a minuty, denní režim dětí, práce a odpočinek, minulost, současnost, 

budoucnost, úcta k tradicím a památkám 
 

• Příroda kolem nás: ochrana přírody, domácí zvířata a jejich mláďata, pokojové rostliny, zelenina, ovoce (ovocné stromy), pomoc 
živočichům v přírodě v nepříznivých situacích 
 

• Člověk a jeho smysly: péče o sluch a zrak 
• Pečujeme o zdraví: prevence nemocí a úrazů, zdravý životní styl, vliv pohybu na zdraví, poučení o škodlivosti kouření, základy duševní 
hygieny 
• Technika a práce lidí: povolání rodičů, úcta k práci a jejím výsledkům, hry a hračky dříve a nyní 
• Dopravní výchova: prohlubování dopravních návyků chodce, dítě v dopravních prostředcích, krizová místa 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 
2. začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí 
3. rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádři různými způsoby jejich estetické hodnoty a rozmanitost 

LIDÉ KOLEM NÁS 
10. rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům 
11. odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 



LIDÉ A ČAS 
18. využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 
19. pojmenuje některé rodáky, kulturní a historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, 

v němž žije 
20. uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině, činnostech člověka 
 

ROZMANITOST P ŘÍRODY 
26. pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
27. roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 
28. provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 

jednoduchých nástrojů a přístrojů 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ  
35. uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 

vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 
36. rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného 

chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  
37. chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 

sebe i pro jiné, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek  
38. reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 
 

Cílové zaměření předmětu Prvouka ve 2. ročníku ZV  

Vzdělávání v předmětu Prvouka v 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 - zná název školy, jména pedagogů ve škole 
- rozlišuje jednotlivá povolání ve škole 
- orientuje se v prostředí školy – třídy, šatna, 
WC, jídelna,… 

- zná cestu do školy a zpět, rozpozná „kritická 
místa“ 

- zná pravidla bezpečné chůze po chodníku, pro 
silnici 

- přechází na bezpečném místě, riziková místa 

Domov  
- adresa bydliště, prostředí domova,  

orientace v místě bydliště, nebezpečí 
v blízkém okolí domova 

Škola  
- prostředí školy, orientace v ní, činnosti 

ve škole, zaměstnanci školy 
Bezpečná cesta do školy a zpět 

MkV 2 - právo všech lidí žít společně 
- důležitost integrace jedince ve školních 
vztazích 
 
VDO 2 – vzájemná komunikace a 
spolupráce 
- přijímání odpovědnosti za své postoje a 
činy 

OVO 2 - zná nejbližší okolní města a vesnice 
- pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí 
školy, vsi 

Sousední vsi a města 
Novinky z okolí školy a co se 
děje na vsi - zprávy 

 

OVO 3  - rozlišuje typy domů a bytů 
- rozpozná ekosystémy (les, pole, louka, rybník, 
vodní nádrž, potok) v blízkosti školy a domova 

- uvědomuje si rozdíl mezi cestou, silnicí, polní a 
lesní cestou, chodníkem 

- ví, jak se bezpečně chovat na výše uvedených 
typech cest a na chodníku, v obytné zóně 

Obec  
- její části, významné budovy a stavby 

v obci 
- poloha obce v krajině 
- okolí školy 

VDO 2 – občan jako odpovědný člen 
společnosti a jeho povinnosti přijímat 
odpovědnost za své činy a postoje 

LIDÉ KOLEM NÁS 
OVO 10 - rozlišuje vztahy v rodině (rodiče, prarodiče, tety 

a strýcové, sourozenci – děti) 
- vypráví o životě v rodině na základě osobních 
zkušeností 

- vnímá role v rodině a vztahy mezi jednotlivými 
jejími členy 

- uvědomuje si rozdíl mezi právem a povinností 
v souvislosti s rolemi v rodině – (rodič-dítě) 

- zprostředkovává ostatním rodinné tradice a 
oslavy na základě zkušeností 

Rodina 
- postavení jedince v rodině, příbuzenské 

vztahy, rodinné soužití, pomoc v rodině 
- oslavy a zvyky, které rodina udržuje 
- soužití více generací v rodině 
- projevy lásky a citu, pomoc slabým a 
nemocným 

OSV 7 – chování podporující dobré 
vztahy 
- respektování se navzájem, podpora a 
pomoc 

OVO 10 - podílí se na vytváření pravidel soužití - vnímá 
je jako nutnou součást mezilidských vztahů 

 

Škola 
- pravidla soužití, vztahy mezi žáky, 

vzájemná pomoc a respektování se 

OSV 6 – vzájemné poznávání ve třídě 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 11 - umí si připravit pomůcky dle pokynů učitele 

- učí se rozlišovat nežádoucí formy chování 
- začíná si uvědomovat rozdíly mezi spolužáky 
(charakter, vlastnosti, dovednosti, schopnosti) 

- snaží se tyto rozdíly respektovat 
- vnímá rozdíl mezi základními právy a 
povinnostmi 

Chování lidí 
- pravidla společenského styku – 

poděkování, prosba, pozdrav 
- právo a spravedlnost – právo na 

odpočinek, na základní lid. potřeby 
- práva a povinnosti žáků školy 

- dodržuje principy demokracie 
- povinnosti v rodině a  ve škole 

OSV 7 – respektování druhého, vztahy 
a naše třída (skupina) 
 
OSV 11 – odpovědnost, spravedlivost, 
respektování druhého, pomoc a 
prosociální chování (nečekám od druhého 
protislužbu za něco) 

LIDÉ A ČAS 
OVO 18 
 
 
OVO 19 
 
OVO 20 

- orientuje se v čase (rok, měsíc, týden, den, 
hodina, včera, dnes, zítra) 

- sestavuje denní režim s ohledem na své 
povinnosti a práva 

- vyjmenuje dny v týdnu, určuje celé hodiny 
- orientuje se v souvislostech (dnes pondělí, zítra 
úterý,…), minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

- zná povolání rodičů a blízkých příbuzných 

Orientuje se v čase a časovém 
řádu 
- určování času, denního režimu, ročních 

období 

OSV 3 – organizace vlastního času, 
plánování učení 
 
OSV 4 – dobrá organizace času, 
rozumové zpracování problému, hledání 
pomoci při potížích 

ROZMANITOST P ŘÍRODY 
OVO 26 - zná roční období a umí pojmenovat jejich 

charakteristické rysy (např. s volným časem 
žáka, s proměnami přírody) 

- rozlišuje skupenství vody na základě vlastního 
pozorování 

- přiřadí do ročních obd. významné oslavy a 
tradice (Vánoce, Velikonoce, Den matek, 
Dětský den,… 

- uvědomuje si význam svátků 

Orientace v čase  
- roční období – mimořádné události 
s nimu související 
- kalendář 
- významné dny a svátky 

EV 2 – voda, ovzduší , půda, ochrana 
biologických druhů, energie a život, 
přírodní zdroje 

OVO 27 - pozná listnaté a jehličnaté stromy, ovocné 
- rozliší strom, keř a bylinu 
- zná zákl. části stromu a byliny 
- podle viditelných znaku rozliší zeleninu a 
ovoce, uvědomuje si jejich význam v přírodě a 
pro člověka 

- zná domácí a volně žijící zvířata, pojmenuje 
mláďata domácích zvířat 

Rostliny a živočichové 
Ohleduplné chování k přírodě a 
její ochrana 
Ochrana rostlin a živočichů 

EV 4 – příroda obce a její ochrana, náš 
životní styl, prostředí a zdraví 



OVO 28 - provádí jednoduchá pozorování změn v přírodě 
– v souvislosti s roč. obdobími 

Jednoduché pokusy a 
pozorování 

 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
 - změny zapisuje pomocí jednoduchých značek – 

kalendář přírody 
  

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
OVO 35 - pojmenuje základní části lidského těla 

- uplatňuje správný pitný režim 
- sestavuje správný režim dne a ohledem na 
pohybové aktivity 

- zná zásady správné životosprávy 
- dodržuje správné hygienické návyky 
- rozliší nemoc a úraz, pozná projevy běžné 
nemoci (nachlazení, rýmy, kašel, angína, 
chřipka) 

- ví, jak se zachová při drobném poranění 
(přivolání dospělého, poskytnutí 1. pomoci) – 
praktický nácvik 1. pomoci 

- zná zásady správného chování u lékaře (i 
zubního) 

Lidské tělo 
- životní potřeby a projevy 
- části lid. těla 
 
 
Péče o zdraví 
- nemoc, úraz, drobná poranění 
- poskytnutí 1. pomoci a její praktický 

nácvik 
 

OSV 2 – moje tělo, co o sobě vím a co 
ještě ne, můj vztah k sobě samému, moje 
vztahy k druhým lidem 
 
 
OSV 4 – dobrá organizace času, 
rozumové zpracování problému, hledání 
pomoci při obtížích 

OVO 36 - zná zásady bezpečného chování ve skupině a 
uvědomuje si následky svého chování 

- snažím se předcházet úrazům a poraněním sebe 
i druhých 

-snaží se předcházet konfliktům 

Osobní bezpečí 
Krizové situace (šikana, týrání, 
drobné ubližování si), předcházení 
konfliktům 

OSV 2 – moje tělo, co o sobě vím a co 
ještě ne, vztahy k druhým a sobě samému 

OVO 37 
 
OVO 38 

- ví, jak se chovat při setkání s cizí osobou 
- upozorní na podezřelé chování jedince 
dospělého člověka (rodiče, učitele,…) 

- vyhýbá se osamělým místům, kde by byl 
vystaven nebezpečí 

- zná a umí použít telefonní čísla tísňových linek 

Osobní bezpečí 
Krizové situace 
Čísla tísňového volání 

OSV 4 – dovednosti vedoucí ke 
zvládání stresových situací 

 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 36 - ví, kde jsou nebezpečná místa na cestě do školy 

a zpět 
- pozná přechod pro chodce, zná světelné signály 
- zná zásady bezpečné chůze po chodníku a 
silnici 

- připravuje se na roli cyklisty – jízda 
v doprovodu staršího, ochranné prvky při jízdě 
na kole 

- zná základní povinnou výbavu jízdního kola 
- zná běžné dopravní prostředky vč. hromadných 

Osobní bezpečí 
Chování v silničním provozu 
Role chodce a cyklisty 
 
 
 
 
Jednotlivé druhy dopr. 
prostředků 

 

 - ví, kde je zastávka MHD 
- ví, jak se chová ve veřejném dopr. prostředku 
- rozezná se umí se chovat dle základních 
dopravních značek 

Chování ve veřejném dopr. 
prostředku 

OSV 1 – řešení problémů, cvičení 
pozornosti a soustředění 

 



Vyučovací předmět : Prvouka 
Období - ročník : 1. období - 3. ročník 

Očekávané výstupy:  
Očekávaných výstupů předmětu je dosahováno především ve třetím postupném ročníku. Na ně plynule navazují dílčí výstupy vzdělávací oblasti Člověk 
a jeho svět v předmětu Přírodověda a Vlastivěda ve čtvrtém ročníku. 

 
Třetí ročník uzavírá první etapu výchovy a vzdělávání dětí zaměřenou na oblast přírody a společnosti. Základním zdrojem informací je stále 
bezprostřední dětská zkušenost, konkrétní věci a jevy v přírodě a společnosti. Na základě této konkrétní zkušenosti dochází již k prvním 
zobecněním a vytváření základů budoucích postojů mladého člověka. Nic není hotovo, jsou jen připraveny základy další výchovy a vzdělávání. 

TEMATICKÉ OKRUHY P ŘEDMĚTU PRVOUKA 
• Místo, kde žiji - okolí školy, okolí bydliště, orientace v místní krajině, hlavní světové strany, 
• Minulost naší obce (města), lidé a jejich práce, volný čas, služby, kultura, sport, školství, náboženství 
• Neživá příroda - základní vlastnosti látek a změny látek (hmotnost, teplota, objem), koloběh vody v přírodě, půda a její součásti, 

význam, nezbytné podmínky života 
• Živá příroda - rostliny kvetoucí a nekvetoucí, části rostlin, hospodářské a léčivé rostliny, rostliny v okolí školy 
• Živočichové - rozmanitost, stavba těla vybraných druhů, hospodářská a domácí zvířata 
• Člověk - správné držení těla, správné pracovní polohy při běžných činnostech ve škole i doma, volba oblečení a správné obuvi, péče o zdraví,  
otužování 
• Ochrana přírody a životního prostředí - ochrana živočichů a rostlin, přírodního prostředí, životní prostředí člověka a jeho ochrana 
• Dopravní výchova - dopravní kázeň, cestování dopravními prostředky, dokončení výchovy chodce 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 
2. začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí 
3. rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádři různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 



LIDÉ KOLEM NÁS 
10.  rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem   
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům 
11.  odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností 
 

LIDÉ A ČAS 
18.  využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 
19.  pojmenuje některé rodáky, kulturní a historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem,   
         v němž žije 
20.   uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině, činnostech člověka 
 

ROZMANITOST P ŘÍRODY 
26.  pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
27. roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 
28. provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 

jednoduchých nástrojů a přístrojů 
 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
35.  uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje  
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 
36.  rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného 
chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  
37.  chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek 
38.  reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech 

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 - popíše svoji cestu do školy 
- rozezná základní dopravní značky, přechází na 
přechodu pro chodce, zná semafor 

- zná běžné dopr. prostředky včetně hromadných, 
ví, jak se v nich chovat 

- ví, kde je zastávka autobusu a jak se na ní 
chovat 

Domov 
- prostředí domova 
- orientace v místě bydliště 
- adresa bydliště žáka 
Bezpečná cesta do školy 

MkV 2 – právo všech lidí žít společně a 
podílet se na spolupráci 

- uplatňování principu slušného 
chování (základní morální 
hodnoty) 

VDO 2 – přijímání odpovědnosti za své 
postoje a činy (zejména v ochraně život. 
prostředí 

OVO 3 
 
 
 
OVO 2 

- popíše svůj domov (byt, dům) 
- vyjmenuje jednotlivé místnosti svého domova a 
jeho vybavení 

- jednoduše vysvětlí rozdíl mezi vesnicí a 
městem 

- pozná všechny důl. budovy v obci a jejich 
označení 

Domov - prostředí domova – panelový a 
nájemní dům, byt 
- vesnice – město - rozdíly 
Obec - úřady – policie, hasiči, 

nemocnice, pošta, kultur. zařízení a jiné 
dominanty města a vesnice 

Armáda ČR 

VDO 2 – přijmout odpovědnost za 
své postoje a činy 

LIDÉ KOLEM NÁS 
OVO 10 
 
 
 
 
 
OVO 11 

- zná role rodinných příslušníků 
- orientuje se v širších rodinných vztazích 
(sestřenice, teta, strýc) 

- hovoří o významných událostech v rodině 
(oslavy, výročí) 

- vyjmenuje povolání členů rodiny 
- zná běžné domácí práce, přiměřeně se 
některých účastní 

- rozliší pojem „známý“ rodiny na základě 
důvěry a míry přátelství 

Rodina 
- známí a noví lidé – odstupňování 

známosti podle důvěry a přátelství 
(pomoci) 

- známí a noví lidé – podle 
společenských zájmů 

Jak se seznamujeme – na co si 
musíme dát pozor 

Práce, zaměstnání, řemesla, 
nezaměstnanost, odpočinek a 
zábava 
Využití volného času – cestování, 

sport, kultura, hry 

OSV 7 – chování podporující dobré 
vztahy, respektování se, podpora, pomoc 

OVO 10 - nejen barva vlasů liší lidi navzájem, tolerance Podobní a odlišní lidé  



- uvědomuje si odlišnosti v nářečí i cizím jazyku - barva pleti, místní původ, povahové  

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
 - vnímá povahové vlastnosti jako další prvek   

odlišnosti 
- ovědomuje si odlišnost podle různých zájmů a 
koníčků 

- vypráví o svých koníčcích a zálibách 
 

vlastnosti, jazyk a nářečí 
Volný čas 

OSV 6 – vzájemné poznávání ve třídě, 
skupině 
OSV 7 – chování podporující dobré 
vztahy, respektování, pomoc a podpora 
OSV 11 – vytváření povědomí o 
kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, 
spravedlnost, pomáhající chování 

LIDÉ A ČAS 
OVO 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVO 19,20 

- rozlišuje jednotlivé části dne (ráno,poledne…)  
- určuje celé, půl a čtvrthodiny 
- vyjmenuje měsíce kalendářního roku a přiřadí 
k nim volnočasové aktivity 

- vyjmenuje měsíce škol. roku a přiřadí k nim 
důležité mezníky (začátek a konec šk. roku, 
pololetí, prázdniny) 

- znázorní jednoduchý rodokmen a přiřadí členy  
rodiny a jejich narozeniny k čas. pojmům 
(strom života rodiny) 

-zná regionální pověsti a nejznámější pověsti 
Čech a Moravy 

-orientuje se v různých povoláních dospělých 

Orientace v čase  
- hodiny – nástěnné, sluneční, přesýpací 

(historické hledisko) 
- budík, hodinky náramkové, věžní 
Kalendář 
- stolní, trhací, záznamník, diář 
Minulost a současnost 

- dříve, dávno, včera, zítra,… 
- pověsti regionů a staré pověsti 

české 
Rodokmen 

OSV 3 – organizace vlastního času, 
plánování učení 
 
 
OSV 4 – dobrá organizace času, 
rozumné zpracování problému, hledání 
pomoci při obtížích 

ROZMANITOST P ŘÍRODY 
OVO 26 - pozoruje přírodu v roč. obdobích 

- svá pozorování zapíše domluvenými značkami 
(kalendář přírody) 

- pozoruje změny i na živočiších (letní a zimní 
srst) 

- ptáci stěhovaví a přezimující 
- stromy opadavé a neopadavé 
- jednoduše dokáže definovat pojem – savec, 
pták, hmyz 

Proměny přírody 
Živočichové ve volné přírodě – 
srst, přezimování, stavba těla ptáků, savců 
( 4-nohá zvířata) 
 
Ptáci a jejich hnízda, péče o ně 
v zimě 
 

EV 2 – voda, ovzduší, půda, ochrana 
biologických druhů, energie, přírodní 
zdroje 

OVO 27 - zná pojmy – zelenina, ovoce, zem. plodiny 
- rozlišuje druhy zeleniny – košťálová, plodová, 
cibulová, kořenová, listová 

Zelenina a ovoce- jejich druhy a 
význam pro člověka 

 



- rozlišuje druhy ovoce – peckovice, malvice a 
bobule 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
 - zná stavbu těla rostlin – kořen, stonek, list, 

květ, plod 
- přiřadí pojmy dužnina, slupka, jádřinec, pecka, 
semeno 

- přiřadí k ovocnému stromu ovoce 
- zná význam ovoce a zeleniny v jídelníčku 
člověka 

- ví, které zeměděl. plodiny se pěstují v regionu 
- ví proč a jak jsou užitečné včely 
- zná význam pokoj. rostlin – okrasné a užitkové 
- jednoduchým zp.se o pokoj. květiny dokáže 
starat 

- pokoj. rostliny kvetoucí a nekvetoucí 
- zná zvířata, která můžeme chovat v bytě 
- popíše, jak se o zvířata v zajetí staráme 
 
- zná kvetoucí rostliny na louce (léč. byliny) – 
sběr bylin 

- vyjmenuje hmyz na louce 
- vyjmenuje polní plodiny- obilí a zná jejich 
význam 

- rozlišuje práce na poli – setí, sklizeň, plevele, 
výrobky  

- ví, co dává člověku les, pozná stromy jehličnaté 
a listnaté, ví, jak se v lese chováme a jak jej 
chráníme 

- zná zvířata a ptáky žijící v lese 
- podle atlasu hub pojmenuje nejznámější jedlé a 
nejedlé houby 

- vysvětlí, co můžeme vyčíst z pařezu  
- pozná v přírodě dle mechu a mraveniště sever 
- zná živočichy žijící u vody a ve vodě 
-vysvětlí, co je nebezpečím pro čistotu vodních 
zdrojů 

 

 
 
 
 
 
 
Zemědělské plodiny 
 
Pokojové rostliny 
 
Domácí mazlíčci 
Péče o zvířata v zajetí – 
podmínky života 
Chráněné rostliny a živočichové 
Ekosystém louka 
 
Ekosystém pole 
 
 
Ekosystém les 
 
Ochrana život. prostředí –les 
 
Pomoc při otravě  
 
 
Ekosystém rybník, řeka 

 
 
 
 
 
 
EV 3 – doprava a životní prostředí, vliv 
průmyslu na prostředí 
- odpady a hospodaření s odpady 
- ochrana přírody 
- změny v krajině 
 
 
EV 4 – naše obec,                                    
- náš životní styl, prostředí a zdraví 
 
 
EV 1– les, pole, vodní zdroje, lidské 
sídlo, kulturní krajina 
 
EV 3 – doprava a životní prostředí, vlivy 
průmyslu na prostředí, odpady a 
hospodaření s odpady, ochrana přírody, 
změny v krajině 
 
EV 4 – naše obec, náš životní styl, 
prostředí a zdraví 
 
EV 1 – Ekosystémy – vodní zdroje, 
lidské sídlo, kulturní krajina 



 
 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 28 - pozoruje a zapisuje růst rostlin se semen (v 

květináči, na škol. pozemku) 
- pozoruje koloběh vody v přírodě (pozoruje 
přeměnu vody v páru či obráceně) 

- jednoduchým zp. zjišťuje čistotu vody v přírodě 
- pozoruje a zapisuje změnu teploty v místnosti i 
venku v závislosti na roč. obd. (kalendář přírody)  

Semeno – rostlina 
 
Koloběh vody v přírodě – 
pozorování 
Ochrana život. prostředí – voda 
Teplota vody a vzduchu 
 

OSV 10 – zvládnutí učebních problémů 
vázaných na látku předmětu 
 
OSV 9 – rozvoj individuálních a 
sociálních dovedností pro kooperaci, 
dovednost navazovat na druhé 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
OVO 35 - popíše své denní hygienické návyky 

- rozezná a užívá mycí prostředky, čistící 
prostředky, prací prostředky 

- umí vysvětlit, proč je důležité udržovat 
pracovní místo, dům a okolí v čistotě a pořádku 

- rozlišuje části trupu, hlavy, horních a dolních 
končetin 

- zná 5 lidských smyslů a ví, jak je chráníme, zná 
funkce vnitřních orgánů 

Lidské tělo – jeho části, lid. 
smysly,vnitřní orgány 
Hygiena a čistota 
  
Pořádek a čistota 
 
Péče o zdraví 

OSV 2 – moje tělo, co o sobě vím a co 
ne, můj vztah ke mně samému, moje 
vztahy k druhým lidem 
OSV 4 – dobrá organizace času, 
rozumové zpracování problému, hledání 
pomoci při obtížích 
OSV 1- cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění, řešení problémů 

OVO 36 - ví, co je úraz (jak vzniká) 
- ví, jak přivolat pomoc 
- zná základní vybavení lékárničky, ví, kdo je 
školní zdravotník 

- předvede prakticky jednoduchou první pomoc  
- dbá a respektuje pravidla pro předcházení 
vzniku úrazů 

- zná běžné dětské nemoci (nakažlivé) a ví, jak 
neohrožovat druhé 

- lékařský teploměr 

Péče o zdraví 
Důležitá telefonní čísla 
 
1. pomoc – praktický nácvik 
Pravidla chování 
 
 
Dětské nemoci 

OSV 2 – moje tělo a vztahy k druhým 
 
OSV 4 – dovednosti zvládání 
stresových situací 
 
OSV 5 – nápady, tvořivost 

OVO 37 - učí se komunikovat s cizími lidmi bez ostychu, 
ale obezřetně, ovládá způsoby komunikace 
s operátory tísňových linek 

  -  ví, komu se může svěřit s nepříjemnými pocity 
při komunikaci s cizím člověkem 

- požádá o pomoc pro svého kamaráda 

Osobní bezpečí a rizikové 
prostředí 
Služby odborné pomoci 
 
 

OSV 8 – řeč předmětů a prostředí 
vytvářeného člověkem 
- pravda, lež a předstírání v komunikaci 
- komunikace v různých situacích 
MV 2 – vztah mediálního sdělení a 



- vnímá rozdíl mezi hrou, šikanou a násilím 
- je schopen odsoudit brutalitu a násilí v médiích 
(akční filmy) 

Brutalita a násilí v médiích sociální zkušenosti, identifikace 
společensky významných hodnot 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 36 - zná a dodržuje pravidla silničního provozu – 

chodec a budoucí cyklista 
- reaguje na známé dopravní značky 
- učí se předvídat nebezpečí na silnici a na 
chodníku, při hrách 

- chová se slušně a bezpečně v hromadné 
dopravě 

Osobní bezpečí – bezpečné chování 
v silničním provozu  
Krizová místa a situace 
Hromadná doprava 
 

VDO 2 – přijímání odpovědnosti za své 
postoje a činy 

OVO 38 - naslouchá a respektuje pokyny dospělých 
- zachová klid při cvičném vyhlášení poplachu a 
dále jedná dle pokynů  

Situace hromadného ohrožení  - 
cvičný poplach 

OSV 7 – chování podporující dobré 
vztahy, respektování, pomoc, podpora 

 



 
 

Vzdělávací oblast : Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět : Přírodověda 

Charakteristika předmětu 

V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve dvou tematických okruzích: Rozmanitost přírody; Člověk a 
jeho zdraví. 
 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
� utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

� orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu 

� orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací 

� rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, 
názorech a výtvorech 

� poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo 
obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů 

� samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci 
prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů) 

� utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně 

� přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 

� objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět 

� poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku  nemocí a úrazů a jejich předcházení 

� poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví 
a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech. 



   Cíle v oblasti postojů: 
• pozitivní vztah k ochraně přírody a životního prostředí 
• při práci odpovídám za bezpečnost svou i svých spolupracovníků 
• planeta Země je nepatrnou součástí vesmíru, která je značně ohrožena současným způsobem rozvoje civilizace 
Cíle v oblasti dovedností a schopností: 
• poznávat domácí zvířata, některé typické rostliny a živočichy volně žijící 
• poznávat nejběžnější nerosty a horniny vyskytující se v regionu 
• popsat známého živočicha, nalézt jeho zobrazení v atlasu, totéž u známých rostlin 
• změřit teplotu těla, přivolat pomoc, přiložit obvaz, uložit raněného do stabilizované polohy 
• měřit délku, hmotnost, objem, čas, teplotu 
• zaznamenat jednoduchá pozorování, zpracovat údaje do tabulky, pořídit jednoduchý nákres 
• pozorovat lupou 
• určit živočicha či rostliny s použitím atlasu 
• v přiměřené míře třídit informace 
• účastnit se práce ve skupině, vyřešit dílčí úkol, spolupracovat s ostatními 
• vnímat dopravní situace, správně je vyhodnotit a vyvodit odpovídající závěry pro chování – chodec a cyklista 
• rozpoznat  život ohrožující zranění, používat základní úkony první pomoci 
• sestavit podle návodu jednoduchý pokus 
• charakterizovat specifické  přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku  mimořádných událostí 
• v modelové situaci prokázat schopnost se účinně bránit mimořádným událostem (nácvik evakuace) 
 
 



 

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

Výuka Přírodovědy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka 
takto: 

 Kompetence k učení: 
• učitel vede žáky k zakládání pokusů a tím žák pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry pro využití 

v budoucnosti. 
• učitel  nabízí  různé zdroje informací  a tím vede žáka k vyhledávání  a třídění informací z různých zdrojů informací  (encyklopedie, 

přírodovědné knihy a časopisy) 
• učitel jasně, stručně, srozumitelně a v souvislostech provádí výklad a tím vede žáka k užívání  obecně platných termínů, znaků a symbolů, 

uvádí věci do souvislostí 
Kompetence k řešení problémů: 
• učitel nabízí problémové úkoly, objasňuje více druhů řešení a tím vede žáka řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat při řešení 

problému empirické a logické postupy, tyto postupy prakticky ověřuje 
• učitel společně s žáky vytváří pravidla a kritéria hodnocení a tím umožňuje žákovi sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů 
Kompetence komunikativní: 
• učitel nabízí různé texty a záznamy, audio i videotechniku a tím umožňuje žákovi porozumět různým typům textů a záznamů, obrazového 

materiálu 
• učitel poskytuje žákovi informační a komunikační prostředky a technologie a tím vede žáka k efektivnímu využívání těchto prostředků pro 

kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 
Kompetence sociální a personální: 
• učitel umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a tím se žák učí spolupracovat ve skupině a respektovat daná pravidla, 

učitel poskytuje žákům prostor pro skupinovou práci a kooperativní učení a tím učí žáky podílet se na příjemné atmosféře v týmu 
• učitel je žákům rádcem a tím vede žáka k tomu, že žák umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat 
• učitel umožňuje žákům klást otázky a tím žák přispívá k diskusi v malé skupině, cítí potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení 

problémů 



Kompetence občanské: 
• učitel uznává možnost volby při rozhodování a tím umožňuje žákovi rozhodovat se podle dané situace, poskytovat účinnou pomoc dle svých 

možností 
• učitel umožňuje dávat věci, jevy do souvislostí a vede žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a tím se žák učí chápat základní ekologické 

souvislosti, znát požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
Kompetence pracovní: 
• učitel poskytuje žákům různé nástroje a pomůcky a tím vede žáka k používání materiálů, nástrojů a vybavení a dodržování vymezených 

pravidel 
• učitel předkládá různá rizika a následky nejen ve vztahu klidem, ale i k přírodě a tím vede žáka k zodpovědnému přístupu k výsledkům 

pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí 
 

2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu  

OSV          Osobnostní a sociální výchova  

                                Osobnostní rozvoj 
OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace- organizace vlastního času, plánování učení 
OSV 4 Psychohygiena- dobrá organizace času, rozumové zpracování problému, hledání pomoci při potížích 

Sociální rozvoj 
OSV 7 Mezilidské vztahy- chování podporující dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc 

 

MkV Multikulturní výchova 
MkV 1            Kulturní diference 
MkV2 Lidské vztahy- právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, uplatňování principu slušného chování (základní morální 

hodnoty) 

EV Environmentální výchova 
EV l Ekosystémy- les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo, kulturní krajina 
EV 2 Základní podmínky života- voda, ovzduší, půda, ochrana biologických druhů, energie, přírodní zdroje, 
EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí- doprava a životní prostředí, vlivy průmyslu na prostředí, odpady a hospodaření 

s odpady, ochrana přírody, změny v krajině 
EV 4 Vztah člověka k prostředí- naše obec, náš životní styl, prostředí a zdraví, 



MV               Mediální výchova 
MV 7                Práce v týmu 

 
  

3. Učební plán předmětu Přírodověda v souladu s učebním plánem školy 
 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

počet hodin - - - 2 2 4 
 

 



 



Vyučovací předmět : Přírodověda 
Období - ročník : 2. období - 4. a 5. ročník 

 

Očekávané výstupy : 
Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

 
 ROZMANITOST PŘÍRODY  
29. objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a      
činností člověka 
30. vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období 
31. zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody 
a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 
32. porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, 
využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 
33. zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 
34. stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost 
se účinně chránit 
35. založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 
 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
40. využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 
41. rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 
42. účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob 
43. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události, vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista 
44. předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek 
45. uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 
46. rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 
47. uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 



Tématické okruhy Přírodovědy ve 4. a 5. ročníku:  
1. Země - Země, vesmír, Slunce, planety, družice Země, Měsíc, lety do vesmíru (základní informace) 
2. Podmínky života na Zemi - sluneční záření (světlo, teplo), voda, vzduch, půda 
3. Živá příroda - rostliny z různého prostředí, živočichové z různého prostředí, způsob výživy a stavba těla, funkce jednotlivých částí, 

projevy života, 
význam živočichů a rostlin v přírodě a pro člověka, péče člověka o živočichy a rostliny 

4. Člověk - základní ústrojí lidského těla: trávící, dýchací, oběhové a močopohlavní, jejich funkce v závislosti na nezbytných podmínkách 
života, péče o zdraví (prevence), první pomoc při úrazech 
5. Technika - elektrické přístroje a dětské hračky, bezpečnost při manipulaci s přístroji 
6. Ekologie - (nejde o ekologii jako vědu) ekosystémy v okolí školy, potravní řetězce, chráněná území, chráněné rostliny a živočichové, 
obecné zásady ochrany přírody a životního prostředí člověka, rizika v přírodě spojená s ročními obdobími a sezónními pracemi, mimořádné 
události způsobené přírodními vlivy 
7. Měření a vážení - délka, hmotnost, objem, čas, teplota 
 
 
Cílové zaměření předmětu Přírodověda ve 4. a 5. ročníku ZV 

Vzdělávání v předmětu Přírodověda směřuje k: 
� utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

� orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu 

� orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací 

� rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech 
a výtvorech 

� poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo 
obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů 

� samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci 
prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů) 

� utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně 

� přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 

� objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět 

� poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku  nemocí a úrazů a jejich předcházení 



� poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví 
a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech. 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
ROZMANITOST P ŘÍRODY 

OVO 29 
 
 
 
 
 
 
OVO 31 

-umí vysvětlit pojmy živá a neživá příroda, uvede 
příklady zástupců a objasní vzájemnou 
propojenost 
-objasní princip rovnováhy přírody, roztřídí dané 
látky pomocí smyslů a měřením  
 
 
 
 
 
-rozliší vybrané horniny a nerosty, vysvětlí 
pojem zvětrávání, uvede jeho příklady a 
vyjmenuje faktory, které ho způsobují 
-uvede, jak vzniká půda a její význam pro život 
na zemi 
-uvede souvislosti mezi vzhledem krajiny, 
kvalitou životního prostředí a činností člověka 

NEŽIVÁ PŘÍRODA 
Látky a jejich vlastnosti 
-třídění látek, jejich změny a skupenství 
-porovnávání látek a měření veličin 
s užíváním základních jednotek 
Voda a vzduch 
-význam pro přírodu a člověka, oběh 
vody v přírodě, proudění vzduchu, 
význam pro život 
Nerosty a horniny, půda 
-vznik půdy a její význam, zvětrávání 
-hospodářsky důležité horniny a nerosty 

EV 1 – pole -  změny okolní krajiny 
vlivem člověka 
 
 
 
 
 
EV 2 – voda - vztahy vlastností vody a 
života 
          - ovzduší – čistota ovzduší u nás 
          - půda – propojenost složek 
prostředí 
         - přírodní zdroje 
EV 3 – průmysl a životní prostředí 

OVO 32 -uvede vzájemné vztahy živých organismů a 
neživé přírody 
-porovná základní projevy života živých 
organismů 
-uvede znaky života, životní 
potřeby…konkrétních rostlin a živočichů 
- s pomocí jednoduchých publikací zařadí 
konkrétní živočichy a rostliny do  známých 
skupin 
 
-roztřídí živočichy na bezobratlé a obratlovce, 
uvede zástupce 
 
-vyjmenuje zástupce různých přírodních 
společenstev v regionu 
 

ŽIVÁ PŘÍRODA 
Rostliny 
-třídění rostlin, hub a živočichů a jejich 
vzájemné vztahy 
-podmínky života na Zemi a jejich 
rozmanitost 
-životní podmínky rostlin, jejich 
části(stonek, list, květ) 
-výživa rostlin 
Živočichové 
-stavba jejich těla 
stopy zvířat 
 

EV 1 
 

 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
 
 
OVO 35 
 
 
 
OVO 33 
 
OVO 34 
 
 

-uvede příklady přizpůsobení rostlin a živočichů 
změnám prostředí v různých ročních obdobích 
-provede vybrané praktické činnosti v terénu –  
založí sbírku přírodnin, pěstuje rostliny na 
školním pozemku, založí herbář, provede 
pozorování a pokus a provede záznam 
-zhodnotí dopad činnosti člověka na přírodu, 
rozliší jejich kladný a záporný dopad na člověka 
-uvede základní zásady chování a jednání 
člověka při živelných pohromách, činnost složek 
IZS 
-charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich 
vyplývající rizika 
-v modelové situaci prokáže schopnost účinné 
obrany (nácvik evakuace) 

Přírodní společenstva 
Význam lesa pro člověka 
Přizpůsobení rostlin a živočichů 
během roku 
Význam zemědělství pro člověka 
Ochrana přírody a likvidace 
odpadů 
Rizika v přírodě – spojená s ročními 
obdobími a sezónními činnostmi, události 
způsobené přírodními vlivy a ochrana 
před nimi 
 
 

 
 
 
EV 4 - nerovnoměrnost života na Zemi 
EV 4 - prostředí a zdraví 
MV 7 - utváření a práce v týmu 
 

OVO 3O -vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi 
-popíše postavení Země ve vesmíru 
-objasní střídání dne a noci, ročních období 
-charakterizuje Měsíc a jeho fáze,vyhledá 
v kalendáři, zapíše a uvede symboly těchto fází a 
jejich význam 
-pracuje s globusem 

Země a vesmír 
-slunce a sluneční soustava 
-vesmírná tělesa  
-Země ve vesmíru 
- pohyby Země 
- gravitační síla 
- den a noc, roční období 
- globus 

EV 3 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
OVO 40 
 
 
OVO 41 
 
OVO 47 
 
OVO 42 
 
OVO 45 

-vyhledá v encyklopediích a stručně popíše 
funkce některých orgánů člověka 
-pojmenuje správně základní části lidského těla 
-popíše vznik a vývoj jedince a jednotlivé etapy 
lidského života 
-zdůvodní význam ohleduplného chování 
k druhému pohlaví 
-objasní význam intimní a duševní hygieny, 
denního režimu 
-sestaví jídelníček podle zásad správné výživy 
-sestaví svůj režim dne dle zásad zdravého 
způsobu života, s ohledem na požadavky 

Stavba lidského těla 
- funkce některých orgánů 
- pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou 
- základy lidské reprodukce, vývoj 
jedince 
- základy sexuální výchovy, partnerství a 
rodičovství, základy sexuální výchovy – 
rodina a vztahy mezi členy rodiny, osobní 
vztahy 
Péče o zdraví a zdravý životní styl, 
denní režim, vhodná skladba stravy 

 
 
 
 
 
MkV 1 – jedinečnost každého člověka a 
jeho individuální vlastnosti 
MkV 2 -  důležitost integrace jedince 
v rodinných vztazích, uplatňování 
principů slušného chování 
OSV 4 – dobrá organizace času 



 
 
 
 
 
 
 
OVO 46 
 

blízkých 
 
 
 
-přivolá pomoc v případě ohrožení svého i 
druhých 
-poskytne první pomoc 
-předchází rizikovým situacím v dopravě a dopr. 
prostředcích (chodec, cyklista, cestující) 
-rozpozná krizové situace a dokáže je řešit 
-přivolá pomoc v situacích ohrožení svého zdraví 
i zdraví ostatních  
-zná čísla tísňových linek 
-zvládne evakuaci v případě vyhlášení varovného 
signálu a poplachu, evakuace 
 

(výběr a způsoby uchování potravin, pitný 
režim) 
-nemoci přenosné, nepřenosné, ochrana 
před infekcí - HIV/AIDS, žloutenka 
 
- sociálně patologické jevy 
- návykové látky a zdraví, bezpečné 
chování v rizikovém prostředí a krizových 
situacích –silniční provoz, šikana, 
brutalita, reklamní vlivy, nebezpečí 
komunikace prostřednictvím 
elektronických médií 
Tísňová volání - IZS 
Mimořádné události a rizika – 
postup v případě ohrožení  

OSV 3 – sebeovládání 
 

OVO 44 
 
OVO 43 
 
 
 
 
OVO 46 

-posoudí negativní vliv kouření, alkoholu,…na 
kvalitu lidského života 
-prakticky předvede jednoduché způsoby 
odmítání návykových látek 
-uvede, jak bude postupovat v krizových 
situacích 
-prakticky předvede základní první pomoc a zná 
důležitá telefonní čísla 
-vysvětlí pojmy HIV,AIDS – vysvětlí, proč a jak 
se chránit před stykem s cizí krví (úrazy, 
nalezené injekční stříkačky,…) 

 OSV 7 – péče o dobré vztahy 

 
 
 

 



 

Vzdělávací oblast : Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět : Vlastivěda 

Charakteristika předmětu 

V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve vybraných třech okruzích z pěti tematických okruhů: Místo, kde 
žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

• utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

• orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu 

• orientaci ve světě informací a k časovému a 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 respektu  a  společně vytvořených a 
přijatých  nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů 

• samostatnému  a sebevědomému  vystupování   a jednání,   k efektivní,  bezkonfliktní  komunikaci  i v méně  běžných situacích, k bezpečné 
komunikaci prostřednictvím elektronických medií, 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 

• poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku  nemocí a úrazů a jejich předcházení 

• poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a 
bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech. 
 



 
 

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

Výuka Vlastivědy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka 
takto: 

Kompetence k učení: Učitel vede žáky k zakládání pokusů , žák pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry 
pro využití v budoucnosti. Učitel nabízí různé zdroje informací, vede žáka k vyhledávání a tří dění informací z různých zdrojů informací 
(encyklopedie, přírodovědné knihy a časopisy...).Učitel jasně, stručně, srozumitelně a v souvislostech provádí výklad, vede žáka k užívání obecně 
platných termínů, znaků a symbolů, uvádí věci do souvislostí 

 
Kompetence k řešení problémů: Učitel nabízí problémové úkoly, objasňuje více druhů řešení,  vede žáka řešit problémy, volit vhodné způsoby 
řešení, užívat při řešení problému empirické a logické postupy, tyto postupy prakticky ověřuje.Učitel společně s žáky vytváří pravidla a kritéria 
hodnocení, umožňuje žákovi sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů 

Kompetence komunikativní: Učitel nabízí různé texty a záznamy, audio i videotechniku, umožňuje žákovi porozumět různým typům textů a 
záznamů i obrazového materiálu. Učitel poskytuje žákovi informační a komunikační prostředky a technologie, vede žáka k efektivnímu využívání 
těchto prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální: Učitel umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu, žák se učí spolupracovat ve skupině 
a respektovat daná pravidla, učitel poskytuje žákům prostor pro skupinovou práci a kooperativní učení, učí žáky podílet se na příjemné 
atmosféře v týmu. Učitel je žákům rádcem,  vede žáka k tomu, že žák umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat.Učitel 
umožňuje žákům klást otázky, žák přispívá k diskusi v malé skupině, cítí potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení problémů 

Kompetence občanské: Učitel uznává možnost volby při rozhodování, umožňuje žákovi rozhodovat se podle dané situace, poskytovat účinnou 
pomoc dle svých možností. Učitel umožňuje dávat věci, jevy do souvislostí a vede žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, se žák učí chápat 
základní ekologické souvislosti, znát požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

Kompetence pracovní: Učitel poskytuje žákům různé nástroje a pomůcky, vede žáka k používání materiálů, nástrojů a vybavení a 
dodržování vymezených pravidel. Učitel předkládá různá rizika a následky nejen ve vztahu klidem, ale i k přírodě, vede žáka k 
zodpovědnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního 
prostředí 



2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu  

OSV              Osobnostní a sociální výchova 

 
Osobnostní rozvoj 

OSV l Rozvoj schopností poznání-  cvičení smyslového vnímání, vzornosti a soustředění, řešení problémů 
OSV2                Sebepoznání a sebepojetí- moje tělo, co o sobě vím a co ne, můj vztah ke mně samému, moje vztahy k druhým lidem 
OSV 3                Seberegulace a sebeorganizace- organizace vlastního času, plánování učení 
OSV 4 Psychohygiena- dobrá organizace času, rozumové zpracování problému, hledání pomoci při potížích 

               Sociální rozvoj 
OSV 7  Mezilidské vztahy: chování podporující dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc 

VDO Výchova demokratického občana 
VDO 2 Občan, občanská společnost a stát: přijímat odpovědnost za své postoje a činy (zejména v ochraně životního prostředí) 
VDO 3 Formy participace občanů v politickém životě 
VDO 1 Občanská společnost a škola 
VDO 4 Principy demokracie jako formy vlády 
 

MkV Multikulturní výchova 
MkV 2 Lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, uplatňování principu slušného chování (základní morální 

hodnoty) 
MkV 4   Multikulturalita  
MkV 5 Princip sociálního smíru 
 

EV Environmentální výchova 
EV 3 Lidské  aktivity  a problémy životního prostředí -  doprava  a životní   prostředí,   vlivy  průmyslu  na  prostředí,   odpady 

a hospodaření s odpady, ochrana přírody, změny v krajině 
EV 4 Vztah člověka k prostředí - naše obec,náš životní styl, prostředí a zdraví  

 



 
 
MV Mediální výchova 
MV 5 Utváření a práce v týmu 
MV 7 Utváření a práce v týmu 
 
 
3. Učební plán předmětu Vlastivěda v souladu s učebním plánem školy 

 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

počet hodin - - - 2 2 4 
 



Vyučovací předmět : Vlastivěda 
Období - ročník : 2. období - 4. a 5. ročník 
 
Očekávané výstupy: 
 
Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 
 
MÍSTO, KDE ŽIJEME 
4. určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 
5. určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 
6. rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší 
republiky, Evropy a polokoulí 
7. vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a vlastnického 
8. zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 
9. rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 
LIDÉ KOLEM NÁS 
13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v 
rodině, obci 
14. rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, popřípadě připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu a řešení  
15. rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy 
16. orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na 
příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy půjčovat a jak vracet dluhy 
17. poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města) 
LIDÉ A ČAS 
21. pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 
22. využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných 
částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 
23. rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 



24. srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 
25. objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů 
 
Cílové zaměření předmětu Vlastivěda ve 4. a 5. roč.  
Vzdělávání v předmětu Vlastivěda ve 4. a 5. ročníku směřuje k: 
� utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

� orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu 

� orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací 

� rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech 
a výtvorech 

� poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo 
obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů 

� samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci 
prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů) 

� utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně 

� přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 

� objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět 

� poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku  nemocí a úrazů a jejich předcházení 

� poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví 
a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech. 



 
Tématické okruhy předmětu Vlastivěda ve 4. ročníku 
1. světové strany: orientace v místní krajině, plán okolí školy 
2. chci být dobrý cyklista: základní pravidla pohybu v silničním provozu, pasivní a aktivní bezpečnost, riziková místa a situace 
3. hospodářství a finance: výrobky, zboží, obchod, peníze, ceny, nákup – nemožnost chtěných výdajů, reklamace, dluh, rozpočet a spoření 
4. seznámení s mapou (barvy, hranice, základní značky), světové strany na mapě, tvary zemského povrchu, základní typy krajiny 
5. mapa České republiky, sousední státy, hlavní město Praha, nejvyšší pohoří, řeky, státní symboly, region ve kterém žiji, kulturní a průmyslové 
centrum, 
6.  obyvatelé krajiny, města, průmysl, vesnice, venkov, zemědělství, exkurze do zajímavých míst 
7.  dějiny vlasti: pověsti a báje jako prostředek k probuzení zájmu o dějiny národa a regionu. Svědectví práce našich předků uchované v památkách 
 
Tématické okruhy předmětu Vlastivěda v 5. ročníku 
1. mapa: měřítko, poledníky, rovnoběžky, další značky na mapě 
2. Česká republika: státoprávní uspořádání, instituce demokratického státu, jejich vzájemné vztahy a vztahy mezi občanem a těmito institucemi 
(prezident, parlament, vláda, zákony, soudy, armáda ČR, volby), korupce jako protiprávní jednání, banky jako správci peněz 
3. Praha: hlavního město republiky, jeho minulost a současnost 
4. základní poznatky o regionech ČR: města, průmysl, zemědělství, obyvatelstvo, surovinové a energetické zdroje, zajímavosti v regionech 
5. dějiny naší vlasti: časová přímka 0 - 2000 (rok, století, tisíciletí), nejvýznamnější osobnosti a události v našich dějinách (vycházet z literárního 
zpracování, ne data), regionální zajímavosti - vlastenecká výchova 
6. doprava a cestování: vzájemně propojený svět, na kole jezdím bezpečně 
7. za hranicemi ČR: Evropa, evropské státy, EU, hlavní města sousedních států, poznatky získané cestováním dětí, svět - kontinenty, 
lidská společenství, elementární charakteristika kontinentů a jejich obyvatel, významné cesty a objevy 
 
Tabulky zpracovány společně pro oba ročníky, bližší vymezení v tematických plánech. 
 
 
 
 
 



Očekávané výstupy  Dílčí výstupy  Učivo Průřezová témata 
MÍSTO, KDE ŽIJEME 

OVO 4 
 
 
 
OVO 7 
 
OVO 6 
 
 
 
 
OVO 5 
 
 
OVO 9 
 

-určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem 
k regionu a státu 
-uvede významné podniky a hospodářské aktivity 
v regionu 
-vyhledá z dostupných informačních zdrojů 
typické regionální zvláštnosti 
-rozliší náčrt, plán, typy map, umí vyhledat 
údaje, vysvětlí značky 
-předvede dovednost práce s mapou, ukáže na 
mapě polohu ČR v Evropě, zná sousední státy 
-určí světové strany v přírodě a dle mapy 
-vyhledá na mapě hlavní toky, pohoří a nížiny, 
hlavní města jednotlivých krajů 
-uvede hlavní orgány státní moci a některé jejich 
zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 
-charakterizuje státoprávní uspořádání ČR 
-seznámí se s úkoly armády ČR 

Místní oblast a region 
-zdroje, výroba, služby 
(obec, Náchodsko, Královéhradecký kraj) 
-poloha a povrch České republiky 
-grafické znázornění povrchu – tématické 
a zeměpisné mapy, plány 
-orientační body a linie v krajině 
-světové strany 
-zvláštnosti krajů – jejich poloha na mapě 
ČR 
-státní zřízení a politický systém ČR 
(Praha – hlavní město) 
-státní správa a samospráva 
-státní symboly 
-armáda ČR 

EV 4 – instituce, příroda, kultura a 
hospodářství v regionu 
VDO 3 – obec jako samosprávní 
jednotka 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDO 4 – význam ústavy, demokratické 
způsoby řešení konfliktů 
MV 5 – role médií v životě jednotlivce, 
v politickém životě, předvolební kampaně 

OVO 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
OVO 6 
 
 

-zprostředkuje ostatním spolužákům zkušenosti, 
zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná 
způsob života a přírodu v naší vlasti a v jiných 
zemích 
-dobře se orientuje na mapě, ukáže polohu 
sousedních států 
- charakterizuje vybrané státy 
-vyhledá na mapě evropské státy a významná 
evropská města 
-porovná světadíly a oceány podle velikosti, 
popíše podle mapy jejich polohu na Zemi 
- vysvětlí pojmy .Evropská unie, „evropský 
dům“, rozliší znak EU; uvede některé výhody 
členství ČR v EU 

Evropa a svět 
-kontinenty, evropské státy,EU 
-poloha a povrch Evropy 
-sousedé ČR, evropské státy a jejich 
hlavní města 
-rostliny a živočichové Evropy 
-Evropská unie – evropský občan, 
cestování 
-co daly naše země Evropě a Evropa nám 
-společný „evropský dům“ 

VMEGS 1 – zážitky a zkušenosti 
z Evropy a světa, naši sousedé v Evropě 
 
 
 
VMEGS 2 – evropské symboly, Den 
Evropy 



Očekávané výstupy  Dílčí výstupy  Učivo Průřezová témata 
LIDÉ KOLEM NÁS 

OVO 13 
 
 
OVO 14 
 
OVO 16 
 
 
 
OVO 15 
 
 
 
 
OVO 17 

-se spolužáky ve třídě a s pomocí učitele sestaví 
žákovskou samosprávu, ve skupině se spolužáky 
sestaví základní pravidla soužití ve škole 
-uvede příklady, čím se lidé liší a jak lze těchto 
odlišností využít ve prospěch celé společnosti 
-uvede základní lidská práva a práva dítěte 
-zná a umí vysvětlit pojmy z oblasti vlastnictví, 
vysvětlí funkci peněz, dokáže odhadnout a 
zkontroluje si, zda si může koupit chtěné zboží 
-hotovostní a bezhotovostní forma placení - 
banka, reklamace zboží 
-uvede příklady ze svého okolí, ve kterých 
dochází k porušování lidských práv a 
demokratických principů (korupce) 
-vysvětlí pojem „kultura“; na konkrétních 
příkladech ze svého okolí uvede různé podoby a 
projevy kultury; uvede konkrétní příklady 
kulturních institucí 
-uvede některý významný globální (lokální, 
společenský apod.) problém a navrhne způsob 
jeho řešení 

-žákovská samospráva jako modelová 
situace 
-základní lidská práva a práva dítěte 
-práva a povinnosti žáků školy 
-právní ochrana občanů a majetku 
-podoby a projevy kultury, kulturní 
instituce 
-vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, 
společné, hmotný a nehmotný majetek, 
peníze, cena zboží – nemožnost chtěného 
výdaje, spoření, půjčka a vracení dluhů 
-funkce banky 
-soužití lidí – obchod, firmy, zájmové 
spolky, politické strany a církve v obci, 
pomoc nemocným a sociálně slabým 
lidem 
základní globální problémy – sociální, 
konzumní společnost, přírodní prostředí 

VDO 1 – škola jako model 
demokratického společenství,, zapojení 
žáků do žákovské samosprávy 
 
VDO 2 – práva a povinnosti občanů 
MkV 2 – právo všech lidí žít společně 
 
 
MkV 4 – naslouchání druhým, vstřícný 
postoj k odlišnostem 
 
 
EV 4 – nerovnoměrnost života na Zemi 

LIDÉ A ČAS 
OVO 23 
 
 
OVO 24 
 
OVO 22 
 
 

charakterizuje svými slovy vývojové etapy 
historie naší vlasti, popíše způsob života lidí 
v různých etapách historie 
-na konkrétních příkladech porovná minulost a 
současnost 
-konkrétním způsobem využije archiv, knihovnu, 
sbírky muzeí a galerií jako informační zdroj pro 
pochopení minulosti 
-porovná a zhodnotí na konkrétních příkladech 
způsob života a práce předků na našem území  

-orientace v čase a časový řád, určování 
času 
-dějiny jako časový sled událostí 
-kalendáře, letopočet, generace, denní 
režim, roční období 
-proměny způsobu života v našem 
regionu 
-bydlení, předměty denní potřeby 
v historickém vývoji 
-regionální památky – péče o památky 

OSV1,2,3,4 – organizace vlastního 
času, celé 
 
 

 



 

Očekávané výstupy  Dílčí výstupy  Učivo Průřezová témata 
OVO 24 
 
 
 
OVO 25 
 
OVO 21 

 
 

v minulosti a současnosti (uvede regionální 
specifika) 
-objasní historické důvody státních svátků a 
významných dnů 
-převypráví spolužákům některou z pověstí 
(vázanou na nejbližší region) 
-stručně charakterizuje historický přínos 
vybraných významných osobností českých dějin 
(regionu, obce) 

-lidé a obory zkoumající minulost 
-báje,mýty,pověsti – minulost 
kraje,předků,domov, vlast, rodný kraj 
-Staré pověsti české 
- nejstarší osídlení naší vlasti 
- Přemysl Otakar II. 
-život ve městech a na zámcích 
-Karel IV, Jan Hus, Jan Žižka 
-nedávná minulost 
-První světová válka, vznik 
československého státu, Československá 
republika 
-komunistická vláda a „sametová 
revoluce“ 

 
EV 3- ochrana přírody a kulturních 
památek 

 



 

Vzdělávací oblast : Umění a kultura  
Vyučovací předmět : Hudební výchova 

Charakteristika p ředmětu 

V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru Hudební výchova. 

 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

• 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 nalézaní a vyjadřování osobních prožitků i postojů 
k jevům a vztahům v mnohotvárném světě. 

 

 



1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

Výuka hudební výchovy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Umění a kultura přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 
žáka takto 

Kompetence k učení: žák poznává smysl a cíl učení, vytváří si pozitivní vztah k učení, učitel žáka seznamuje se základními návyky a 
dovednostmi v jednotlivých oblastech hudebních činností (hlasové, rytmické, instrumentální, poslechové, pohybové) a vše podpoří osobním 
příkladem 

Kompetence k řešení problémů: žák se nenechá odradit počátečním nezdarem, učitel se snaží najít příčiny neúspěchu a citlivým přístupem za 
pomoci dětského kolektivu je pomáhá odstraňovat a následně rozvíjet kvalitu hlasových, pohybových dovedností jedince. Podpoří ho důvěrou. 
Kompetence komunikativní: žák se učí dialogu se spolužáky, s učitelem, učí se rozumět a pouzí vat komunikační prostředky hudby, učitel učí 
žáka porozumět a pracovat s notovým záznamem, vysvětlí a na konkrétních příkladech ukáže, že skladba nebo píseň může být i osobním 
sdělením, poselstvím pro druhé. 

Kompetence sociální a personální: žák si začíná uvědomovat osobní zodpovědnost v rámci kolektivu, aktivně se zapojuje do kolektivních 
činností, učitel vybírá vhodné hudebně pohybové hry s rytmicko melodickým doprovodem, připravuje různé soutěže, kvizy, které vyžadují 
práci ve skupině, pomáhá žákovi získat pocit potřebnosti, důležitosti, sebedůvěry. 

Kompetence občanské: žák si začíná uvědomovat své povinnosti i svá práva, začíná si vytvářet svůj osobní vztah k instituci, kterou je škola, 
obec, učitel navštěvuje se žáky hudební besedy, divadelní představení, zajistí návštěvu koncertu, připravuje se žáky veřejná vystoupení pro 
rodiče, pro děti z mateřské školky, pro staré lidi apod. 

Kompetence pracovní: žák si osvojuje základní hygienické, pracovní návyky, učitel ho seznamuje se základy hlasové hygieny, učí správnému 
držení těla při zpěvu, demonstruje mu možnosti práce s lidským hlasem. 



2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 

OSV   Osobnostní a sociální výchova 

              Osobnostní rozvoj 

OSV l Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování 

OSV2 Sebepoznání a sebepojetí - moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty ); co o sobě vím a co ne 

OSV 5 Kreativita -  cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích 

                Sociální rozvoj 

OSV 6 Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě 

OSV 7 Mezilidské vztahy - empatie a pohled na svět očima druhého, 

OSV 8 Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov 

              Výchova k myšlení… 

MVEGS 1      Evropa a svět nás zajímá 

             Multikulturní vých. 

MV 5 Fungování a vliv medií ve společnosti 

             Environmentální vých. 

EV 4             Vztah člověka k prostředí 

 
3. Učební plán předmětu Hudební výchova v souladu s učebním plánem školy 

 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

počet hodin 1 1 1 1 1 5 

 



Vyučovací předmět : Hudební výchova 
Období - ročník : l. období- 1. ročník 

Očekávané výstupy: 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku 

Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 
1. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 
2. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 
3. využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 
4. reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrům, tempo, dynamiku, směr melodie 
5. rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 
6. rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

Cílové zaměření předmětu v 1. ročníku ZV  

Vzdělávání v předmětu 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 Průřezová témata 
VOKÁLNÍ ČINNOSTI  

OVO 1 

OVO 5 

 

 - zásady hlasové hygieny. 
- hlasová,    dechová,    artikulační 
cvičení (tvoření hlavového tónu, 
rozšiřování   hlasového   rozsahu, měkké 
nasazení tónu) 
- zpěv    intonačně   jednoduchých písní  
v rozsahu jednočárkované oktávy. 
- melodizace říkadel. 
- individuální práce s „nezpěváky" 

OSV 1 -  cvičení     smyslového 
vnímání, pozornosti a soustředění; 
cvičení dovedností zapamatování  
 
OSV 6 - vzájemné poznávání se ve 
skupině/třídě 

OSV 8 -  řeč  zvuků a slov 
 

RYTMICKÉ ČINNOSTI 
OVO 2 

OVO 3 

 

 - rytmizace slov, slovních spojení, říkadel 
- jednoduchý rytmický doprovod 
 
 

OSV 1 – cvičení     smyslového 
vnímání, pozornosti a soustředění; 
cvičení dovedností zapamatování 
 
 OSV 8 – řeč zvuků a slov 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
OVO 5 
 

 - tón - zvuk. 
- rozlišení změny výšky tónu. 
- analýza průběhu melodie (stoupá, klesá, 
opakované tóny). 
- učitelův vzorový přednes písně. 

 

OSV 1 – cvičení     smyslového 
vnímání, pozornosti a soustředění; 
cvičení dovedností zapamatování 
 
 OSV 4 – dovednosti pro pozitivní 
naladění mysli a dobrý vztah    k sobě   
samému;    uvolnění relaxace 

HUDEBNĚ TEORETICKÉ ZNALOSTI 
OVO 5 
 

 - pojmy: notová osnova, houslový klíč. 
- vlastnosti tónu (délka, výška, síla, barva). 
- grafický zápis melodie 

OSV 1 - cvičení     smyslového 
vnímání, pozornosti a soustředění; 
cvičení dovedností zapamatování 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

OVO 4 
 

 - správné držení těla.  
 - rytmická chůze, běh.  
 - přísunný krok.  
 - dětské lidové hry.  
 - lidový tanec (mazurka). 

OSV 2  - moje tělo, moje psychika 
(temperament, postoje, hodnoty); co o 
sobě vím a co ne 
 
OSV 7-  empatie a pohled na svět očima 
druhého 
 
OSV 8 – řeč těla,  řeč zvuků a slov 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
OVO 2  - jednoduché ostinátní doprovody na 

Orffovy hudební nástroje 
OSV 5 - cvičení    pro rozvoj 
základních rysů kreativity, tvořivost v 
mezilidských vztazích 

 



Vyučovací předmět : Hudební výchova 
Období - ročník : l.období - 2. ročník 

Očekávané výstupy: 

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku 

Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 
1. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 
2. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 
3. využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 
4. reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrům, tempo, dynamiku, směr melodie 
5. rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 
6. rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

Cílové zaměření předmětu 

Vzdělávání v předmětu v 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 ČINNOSTI  

OVO 1 
OVO 5 

 

 - zásady hlasové hygieny 
- dechová, hlasová, artikulační cvičení     
(tvoření     hlavového tónu,    rozšiřování    
hlasového rozsahu, měkké nasazení tónu) 
- lidová píseň 
- umělá píseň 
- intonace: durový trojzvuk 
 - individuální          práce          s 
„nezpěváky“  

OSV1 – cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění; cvičení 
dovedností zapamatování 
 
OSV 6 – vzájemné poznávání se ve 
skupině/třídě 
 
OSV 8 – řeč těla, řeč zvuků a slov 

 
RYTMICKÉ ČINNOSTI  

OVO 2 

OVO 3 
 - rytmus, metrum,  

- rytmizace      slov,      slovních spojení, 
říkadel 
- jednoduché ostinatní doprovody (Orffovy 
hudební nástroje) 

 

OSV 1 – cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění; cvičení 
dovedností zapamatování 
OSV 5 – cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity, tvořivost 
v mezilidských vztazích 
OSV 8 – řeč těla, řeč zvuků a slov 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI  
OVO 5 
OVO 6 

 

 - sluchová      analýza      průběhu 
melodie 
- rozlišení vzdáleností mezi tóny 
 -výrazové prostředky hudby 
(krátké poslechové skladby) 
- pojmy: smutně - vesele, rychle - 
pomalu ,krátce - dlouze 
- poznávání nejběžnějších hudebních 
nástrojů 

OSV 1 - cvičení smyslového 
vnímání, pozornosti a soustředění; 
cvičení dovedností zapamatování 
 
OSV 4 - dovednosti pro pozitivní 
naladění mysli a dobrý vztah k sobě 
samému; uvolnění -relaxace 

 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
HUDEBNĚ TEORETICKÉ ZNALO STI 

OVO 5 

 
 - takt,   taktová   čára,   označení taktu 

2/4,3/4 
- taktování 2/4 taktu 
-dynamická znaménka p – f 

OSV 1 -  cvičení smyslového 
vnímání,  pozornosti  a soustředění; 
cvičení dovedností zapamatování 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  
OVO 4  - správné držení těla 

- hudebně pohybové a taneční hry 
- poskok, cval 
 

OSV 2 – moje tělo, moje psychika 
(temperament, postoje, hodnoty); co o 
sobe vím a co ne 
OSV 4 – dovednosti pro pozitivní 
naladění mysli a dobrý vztah k sobě 
samému; uvolnění-relaxace 
OSV 5 – cvičení pro rozvoj základních 
rysů kreativity, tvořivost v mezilidských 
vztazích 
OSV 7 -  empatie a pohled na svět 
očima druhého 
OSV 8  -  řeč těla, řeč zvuků a slov 
 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
OVO 3 

 
 - jednoduché ostinátní doprovody  na  

dětské nástroje Orffovského instrumentáře 
 

OSV 5 - cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity, tvořivost v 
mezilidských vztazích 

 



Vyučovací předmět : Hudební výchova 
Období - ročník : 1. období - 3. ročník 

Očekávané výstupy: 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku 

Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 
1. zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 
2. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 
3. využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 
4. reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrům, tempo, dynamiku, směr melodie 
5. rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 
6. rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

Cílové zaměření předmětu v 3. ročníku ZV  

Vzdělávání v předmětu v 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 ČINNOSTI  

OVO 1 

OVO 5 
 

 Zásady hlasové hygieny 
Dechová,    hlasová,    artikulační cvičení 
(upevňování     hlavového     tónu, 
rozšiřování   hlasového   rozsahu, měkké 
nasazení tónu,vázání tónů, vyrovnávání     
vokálů,     hudební dělení slov) 
Lidová píseň 
Umělá píseň 
Populární píseň pro děti 
Intonace:   pětitónová   stupnicová 
durová řada, opakované tóny 
Individuální práce s „nezpěváky" 

OSV1 - cvičení     smyslového vnímání,  
pozornosti  a soustředění; cvičení 
dovedností zapamatování 

OSV 6 - vzájemné poznávání se ve 
skupině/třídě 

 
OSV 8 - řeč  zvuků a slov 

RYTMICKÉ ČINNOSTI 
OVO 2 

OVO 3 

 

 Rytmus, metrum, doprovod písně 
Hra otázka - odpověď (příprava pro 
pochopení písňové hudební formy) 
Rytmizace říkadel 
Ostinátní rytmické doprovody 
( Orffovy hudební nástroje) 

OSV 1 - cvičení     smyslového 
vnímání, pozornosti a soustředění; 
cvičení dovedností zapamatování 

OSV5 - cvičení pro rozvoj základních 
rysů kreativity, tvořivost v mezilidských 
vztazích 
OSV 8 - řeč zvuků a slov 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
OVO 2 

OVO 3 
 

 Jednoduché ostinátní doprovody na  
dětské  nástroje  Orffovského 
instrumentáře 
 

OSV 5 -  cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity, tvořivost v 
mezilidských vztazích 

 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

OVO 5 

OVO 6 
 

 - sluchová       analýza průběhu 
melodie písně, skladby 
- rozlišení tempových dynamických       
změn,       barvy hudebního nástroje 
- sluchové   rozlišení   dur   -   moll 
tóniny 
- skladba vokální,  instrumentální, 
vokálně instrumentální 
- hudební forma: rondo 

OSV 1 - cvičení     smyslového 
vnímání,  pozornosti  a soustředění; 
cvičení dovedností zapamatování 

OSV 4 - dovednosti pro pozitivní 
naladění mysli a dobrý vztah k sobě 
samému; uvolnění-relaxace 
 

HUDEBNĚ TEORETICKÉ ZNALOSTI 

OVO 5 
 

 - takt 4/4 = C 
- taktování 3/4 taktu 
- hodnoty not a pomlk (čtvrťová, 
půlová, celá, osminová) 
- psaní not na linky, do mezer 
- pojmy: repetice, legato, zesilovat, 
zeslabovat 

OSV 1 - cvičení     smyslového 
vnímání, pozornosti a soustředění; 
cvičení dovedností zapamatování 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 
OVO 4 

 
 - hudebně pohybové a taneční hry 

- orientace v prostoru,pohyb ve dvojicích 
 

OSV 2 - -moje tě lo ,  moje 
psychika (temperament, postoje, 
hodnoty); co o sobě vím a co ne 

OSV 4 - dovednosti pro pozitivní 
naladění mysli a dobrý vztah k sobě 
samému; uvolnění-relaxace 

OSV 5 - cvičení pro rozvoj 
základních rysů kreativity, tvořivost v 
mezilidských vztazích 

OSV 7 - empatie a pohled na svět 
očima druhého, 
OSV 8 - řeč těla, řeč zvuků a slov 

 
 



Vyučovací předmět : Hudební výchova 
Období - ročník : 2. období - 4.ročník 

Očekávané výstupy: 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 
7. 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 
8. orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje 
9. využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 

reprodukci 
jednoduchých motivů skladeb a písní 

10. rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 
11. vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace 
12. rozpozná v proudu znějící hudby některé z užilých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i 

zřetelné 
harmonické změny 

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

Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku ZV  

Vzdělávání v předmětu 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 Průřezové téma 
VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

 OVO  7 
OVO 8 

 

 Hlasová hygiena 
- dechová, hlasová, artikulační cvičení 
(rozšiřování      hlasového      rozsahu, 
vyrovnávání vokálů, hudební dělení 
slov, frázování) 
Lidová píseň  
- jednohlas, dvojhlas -kánon 
Umělá píseň 
Populární píseň pro děti 
Melodizace textu 
Intonace 
- model    edec,    čtyřzvuk, 
spodní 5. stupeň 

 

OSV 1 - cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti soustředění; cvičení 
dovedností zapamatování, řešení 
problémů; dovednosti pro učení 

OSV 8 -  řeč těla, řeč zvuků a 
slov,dovednosti pro sdělování   verbální   
i    neverbální (technika řeči a vokálního 
projevu, výraz). 

MVEGS 1 - naši sousedé v Evropě, 
život dětí v jiných zemích; lidová 
slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy 
EV 4 - prostředí a zdraví (rozmanitost 
vlivů prostředí na zdraví) 

RYTMICKÉ ČINNOSTI  
OVO 9 
OVO 11 

 

 - rytmus, metrum,doprovod písně 
 Předvětí, závětí   
- rytmizace říkadel 
- rytmické doprovody písní (Orffovy 
hudební nástroje) 

OSV 8 – řeč zvuků a slov; dovednosti 
pro sdělování verbální i neverbální 
(technika řeči, výraz). 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 
OVO 12  - sluchové rozlišení        melodické,        

rytmické, tempové, dynamické změny 
Výrazové prostředky hudby 
Hudební nástroje 
- kratší skladby českých i světových 
skladatelů 

MV 5 - vliv     médií    na kulturu    (role   
filmu,    televize, Internetu    v životě   
jednotlivce, rodiny, společnosti) 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma 
HUDEBNĚ TEORETICKÉ ZNALOSTTI 

OVO 8  Nota čtvr ťová s tečkou  
Předtaktí 
 Taktování 4/4 = C taktu  
Rytmický zápis čtyřtaktí 
jednoduché lidové písně 

OSV 1 - cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti soustředění; cvičení 
dovedností zapamatování, řešení 
problémů; dovednosti pro učení 
 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  
OVO 10 
OVO 13 

 - pohybové ztvárnění rytmu, 
melodie, dynamiky(hudební    motiv,    
perioda, hudební věta) 
- taneční hry 
- lidový tanec (polka) 
- poskočný krok 
-  
 

OSV 5 - cvičení pro rozvoj základních 
rysů kreativity, tvořivost v mezilidských 
vztazích 

OSV 8 – řeč zvuků a slov; dovednosti 
pro sdělování verbální i neverbální 
(technika řeči, výraz). 
 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
OVO 8 
OVO 9 
OVO 11 

 - hra    na    dětské    hudební    nástroje 
Orffovského instrumentáře 
- vytváření předehry,   jednoduchého   
ostinátního doprovodu písně, dohry 

OSV 5 - cvičení pro rozvoj základních 
rysů kreativity, tvořivost v mezilidských 
vztazích 

 

 



Vyučovací předmět : Hudební výchova 
Období - ročník : 2. období - 5. ročník 

Očekávané výstupy: 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 
7. 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 
8. orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje 
9. využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci 

jednoduchých motivů skladeb a písní 
10. rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 
11. vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace 
12. rozpozná v proudu znějící hudby některé z užilých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 

harmonické změny 
13. ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 

Cílové zaměření předmětu v 5. ročníku ZV  

Vzdělávání v předmětu v 5. ročníku směřuje k: 
• upevňování návyků v oblasti hlasového výcviku, hlasové hygieny 
• upevňování intonačních dovedností a jejich využití při nácviku intonačně jednoduché písně nebo její části 
• využití individuálních instrumentálních dovedností při doprovodu písně (žáci navštěvující ZUŠ) 
• schopnosti zapsat jednoduchou slyšenou melodii, rytmus 
• poznávání děl našich i světových hudebních skladatelů 
• orientaci v hudebních žánrech (klasická hudba, chrámová hudba, jazz, spirituál, country ) 
• pronikání do struktury skladeb ( písňová hudební forma) 
• schopnosti vyjádřit své pocity a nálady při poslechu konkrétní skladby 
• schopnosti umět tyto pocity a nálady vyjádřit i pohybem 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
VOKÁLNÍ ČINNOSTI  

OVO 7 
OVO 8 

 -hlasová hygiena 
-dechová, hlasová, artikulační cvičení 
(rozšiřování hlasového rozsahu, 
vyrovnávání vokálů, frázování)  
-lidová píseň (dvojhlas kánon, držené 
tóny,   lidový   dvojhlas,   quodlibet   -
zpěv 2 či více písní současně)  
-umělá píseň 
-populární píseň pro děti  
-lidová píseň jiných národů 
-melodizace textu  

OSV 1- cvičení smyslového  vnímání, 
pozornosti soustředění, cvičení dovedností 
zapamatování, řešení problémů, dovednosti 
pro učení 
OSV 4 – dovednosti pro pozitivní 
naladění mysli a dobrý vztah k sobě 
samému, uvolnění relaxace 
OSV 8 – řeč těla, řeč zvuků a slov, 
dovednosti pro sdělování verbální i 
neverbální  poznávání:     cvičení     
smyslového vnímání,    pozornosti   
soustředění; cvičení  dovedností  
zapamatování, řešení problémů;    
OSV 4 - dovednosti pro pozitivní 
naladění mysli a dobrý vztah    k sobě   
samému;    uvolnění relaxace 
OSV 8 - řeč těla, řeč zvuků     a slov;     
dovednosti    pro sdělování     verbální     i 
neverbální (technika řeči a vokálního 
projevu, vyraz). 
MEGS 1 -  naši sousedé v Evropě, život 
dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, 
zvyky a tradice národů Evropy     

RYTMICKÉ ČINNOSTI 
OVO 9 
OVO 11 

 -rytmizace textu  
-synkopa  
-jednoduché ostinátní doprovody písní 
(Orffovy hudební nástroje) 
 

OSV 1 – cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti soustředění; cvičení dovednosti 
zapamatování 
OSV 8- řeč těla, řeč zvuků     a slov;     
dovednosti    pro sdělování     verbální     i 
neverbální (technika řeči a vokálního 
projevu, vyraz). 
 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

OVO 10 
OVO 12 

 -orientace v základních hudebních prostředcích 
(rytmus, melodie, dynamika, tempo) 
-sluchová analýza dur, moll  trojzvuku 
(kvintakord) 
-zajímavosti ze života hudebních skladatelů a 
hudebních interpretů minulosti a současnosti 
-hudební uskupení – symfonický orchestr, 
lidová kapela 
výrazové prostředky hudby 

OSV 1 – cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti soustředění; cvičení dovednosti 
zapamatování 
OSV 4- dovednosti pro pozitivní 
naladění mysli a dobrý vztah    k sobě   
samému;    uvolnění relaxace 

 

HUDEBNĚ TEORETICKÉ ZNALOSTI 
OVO 8 
OVO 10 

 -takt 6/8 

- upevnit dovednosti taktování 
( přípravný zdvih, závěr) 
- durová stupnice C dur 
-písňová forma dvoudílná a třídílná 

OSV 1 – cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti soustředění; cvičení dovednosti 
zapamatování 
 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 
OVO 10 
OVO 13 

 -lidový tanec 
- improvizace pohybem (lidová píseň, klasická 
i populární hudba) 

OSV 4- dovednosti pro pozitivní 
naladění mysli a dobrý vztah    k sobě   
samému;    uvolnění relaxace 
 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 
OVO 8 
OVO 9 
OVO 11 

 - jednoduché doprovody na Orffovy hudební 
nástroje 
-využití hry na klasické hudební nástroje (žáci 
ZUŠ) 

OSV 5 – cvičení pro rozvoj základních 
rysů kreativity (pružnost nápadů, 
originality) 

 



 
 

Vzdělávací oblast : Umění a kultura  
Vyučovací předmět : Výtvarná výchova 

Charakteristika vzdělávací oblasti (viz RVP ZV) 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
• 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 

      



V předmětu Výtvarná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. 

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

Výuka Výtvarné výchovy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Umění a kultura přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka 
takto: 

 

Kompetence k učení: Učí se vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení a propojení je efektivně využívat v procesu učení 
(poznávání), v tvůrčích činnostech a praktickém životě; učitel vede žáky k orientaci v oblasti vizuální kultury, která se jich bezprostředně dotýká, a to jak 
v rámci zprostředkování školou, tak i s přesahem do každodenního života. Učí se operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci 
do souvislostí, propojovat do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí; učitel přivádí žáky do světa vizuálního vyjadřování v roli tvůrců i 
příjemců, učí je porovnávat různé druhy vizuálního vyjadřování z hlediska jejich kontextu, účelu i estetického působení, vřazovat poznatky ze světa 
výtvarného umění a širší vizuální kultury do vlastního systému chápání a užívání symbolické výtvarné řeči a na základě toho jim pomáhá si vytvářet 
komplexnější pohled především na společenské a kulturní jevy. Učí se samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnává, kriticky 
posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti; učitel vede žáky k tvořivému zpracovávání podnětů ze svého okolí, k experimentování s 
výtvarnými materiály a vyjadřovacími prostředky a k vyhledávání nejvhodnějších forem pro vyjádření svých zážitků, k porovnávání výsledků své práce 
s výsledky práce ostatních a k vytváření úsudku o vlastním výtvarném vyjadřování. 

 

Kompetence k řešení problémů: Učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problému, využívat získané vědomosti a dovednosti k objevování 
různých variant řešení, nenechat se odradit případným nezdarem a vytrvale hledat řešení; učitel vede k samostatnému hledání možností řešení 
výtvarných úkolů s využitím všech dostupných informací, prostředků a technik. Učí se samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat při 
řešení empirické a tvořivé postupy;  učitel pobízí k experimentování a k nacházení osobitého a individuální řešení zadaného úkolu. Sleduje vlastní 
pokrok při  zdolávání problémů, učí se obhájit vlastní řešení, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí; učitel vede 
žáky k vědomí odpovědnosti za vlastní dílo jako součásti osobní výpovědi. 

 

 

 
 



 

 
Kompetence komunikativní: Učí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu; 
učitel vede žáky k vysvětlování a obhajování svého pojetí výtvarného úkolu. Učí se naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně 
na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat; učitel rozvíjí dovednost vyslechnout v diskusi 
názor ostatních a vyslovit a obhájit vlastní názor na práci druhého i na díla a produkty z oblasti výtvarného umění a obecné vizuální kultury. Učí 
se rozumět obrazům a jiným vizuálním vyjádřením, gestům a jiným komunikačním prostředkům, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je 
využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění; učitel vede k vědomému využívání postupů, technik a materiálů z 
široké oblasti vizuálního vyjadřování pro vlastní tvůrčí vyjádření v rámci zadaných úkolů i pro vyjádření vlastní osobní výpovědi. Učí se 
využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem; učitel vede k tvořivému 
hledání různých způsobů vizuálního vyjádření a jejich kombinací. 

 

Kompetence sociální a personální: Učí se účinně spolupracovat ve skupině, podílet se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, 
na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce; učitel vede k práci ve dvojici i ve 
skupině, učí žáky vnímat svou roli a své místo v pracovní skupině, ocenit svůj přinos ke zdaru společné práce. Učí se podílet na utváření 
příjemné atmosféry v týmu, přispívat k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení 
daného úkolu, oceňovat zkušenosti druhých lidí, respektovat různá hlediska; učitel učí vyslovit a obhájit svůj názor a stanovisko a současně 
přijmout, pochopit a respektovat odlišný názor druhého. Učí se vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 
samostatný rozvoj; učitel poskytuje prostor k prezentaci vlastní práce a vyslovení svého názoru, i když je v rozporu se stanoviskem většiny, učí 
žáky přijmout i kritiku a nesouhlas. 

 
Kompetence občanské: Učí se respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních 
lidí; učitel učí v diskusích i přímo vnímáním výtvarných děl vnímat emoce, postoje a přesvědčení druhých, respektovat jejich odlišnost a 
přijímat je jako další z mnoha možností, hájit právo druhých na vyjádření odlišného názoru a přijímat i dílo, jež mu není blízké, jako svébytné 
vyjádření zasluhující si úctu a pozornost. Učí se respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevovat pozitivní 
postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojovat do kulturního dění; učitel učí vnímat tvorbu vlastní i druhých 
lidí jako jedinečný výsledek duševního úsilí a práce, propojující naši současnou kulturu s jejím historickým základem. 
 

. 
Kompetence pracovní: Učí se používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení na výtv. výchovu i další, určené k samostatné 
tvorbě ve vyučovacích hodinách, učitel učí využívat  možnosti pro osvojení základních dovedností i pro samostatnou práci. 

 



2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 

OSV        Osobnostní a sociální výchova  

       Osobnostní rozvoj 
OSV 1    Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; řešení problémů 
OSV 2             Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament,      

postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje vztahy k druhým lidem 
                           
OSV 5              Kreativita -  cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti  
                          Dotahovat nápady do reality                                
 

       Sociální rozvoj 
OSV 8 Komunikace -  řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a     

empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním 
sdělování)                                         

OSV 9   Kooperace a kompetice -  rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich 
  myšlenky 
 
 Morální rozvoj                                                                                                                                                                         
OSV 11            Hodnoty, postoje, praktická etika -  analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí 

VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

VMEGS 3      Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace 
 

 



MkV      Multikulturní výchova 
 
MV l Kulturní diference - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako 

součást etnika; poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik 
MV 2 Lidské vztahy -  vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); tolerance, empatie, 

umět se vžít do role druhého; osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy 

 

MV         Mediální výchova 
 

Tematické okruhy receptivních činností: 
MV 1 Kritické vnímání mediálních sdělení -  pěstování kritického přístupu k reklamě; hodnotící prvky ve sdělení (výběr záběrů); hledání rozdílu mezi 

informativním, zábavním a reklamním sdělením 
MV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality -  hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii zobrazovaných stereotypů, jako 

reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících 
ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje 

MV 4  Vnímání autora mediálních sdělení - identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro 
vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace 
slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu 

MV 5  Fungování a vliv médií ve společnosti - role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na postoje a chování; vliv médií na kulturu (role 
filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) 

 

Tematické okruhy produktivních činností: 
MV 6 Tvorba mediálního sdělení -  uplatnění   a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu komunikačně (společensky a 

situačně) vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické 
možnosti a jejich omezení 

MV 7 Práce v realizačním týmu -  případná  redakce školního časopisu, rozhlasu 



3. Učební plán předmětu Výtvarná výchova v souladu s učebním plánem školy 
 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

                počet hodin 1 1 1 2 2 7 
 



Vyučovací předmět : Výtvarná výchova 
Období - ročník : 1. období- 1., 2., 3. ročník 

Očekávané výstupy:  

Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 
1. rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnávaje a třídí na základě 

odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

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

3. vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 
4. interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností 
5. na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

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

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 
• 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 Učivo Průřezová témata 
OVO 1  - rozezná barvy v základní škále, kterou má 

k dispozici, vnímá odlišné odstíny, pojmenuje 
je v přirovnání 

- rozezná základní plošné a prostorové tvary,  
dovede je pojmenovat a použít pro vlastní 
obrazné vyjádření 

- pomocí přiřazení a přirovnání dovede 
charakterizovat základní prvky vizuálně 
obrazného vyjádření – barva, linie, tvar, povrch, 
objem, objekt 

 - dokáže pojmenovat a charakterizovat prvky 
použité ve vlastním vyjádření a jednoduše 
zdůvodnit jejich užití 

 - charakterizuje konkrétní barvu, tvar, objem, 
povrch a objekt a dovede je převést do vlastního 
výtvarného vyjádření 

Barevný svět kolem nás 
- barvy, které známe 
- barvy, které k sobě patří, stejné a 

podobné barvy, odstíny 
- moje nejmilejší barevné oblečení, 

hračky, ilustrace 
- veselé barvy – malování jednou, dvěma, 

všemi barvami 
- mísení barev 
- co je nejtmavší, nejsvětlejší okolo nás, 

nejbarevnější 
Linie, plochy, tvary – kolem nás 
- najdi, ukaž, maluj, nakresli 
- kolem nás na obrazech, sochách, 

architektuře, v přírodě, doma, ve škole 
Malujeme, kreslíme či 
modelujeme, tvoříme objekty 
(vyprávíme o světě kolem nás) 

Sbírky a instalace z drobného 
materiálu, předmětů, přírodnin  
– tvůrčí zpracování všeho 

OSV 1 - Rozvoj schopností poznávání                                        
- cvičení smyslového vnímání 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV 2  - Já jako zdroj informací o sobě, 
moje postoje                                       
-   psychika, temperament, hodnoty 
-    moje učení 
 
 
OSV 5  - Cvičení pro rozvoj kreativity                                        
-  originální nápad, schopnost vidět věci 
jinak 

OVO 2 - vyjádří podle zadání vlastní zkušenost prožitku 
reálného světa 

- dovede využít vlastní zkušenost s reálným 
trojrozměrným světem v různých druzích 
vyjádření 

- využívá různé nabídnuté materiály, techniky a 
formáty 

Zážitky z každodenního života  
- cesta do školy, výlet, vycházka –s 

využitím všech prostředků vizuálního 
vyjadřování 

Malba štětcem, houbou, prsty, 
zmuchlaným papírem,… 
Kresba různými materiály, které 
zanechávají různou stopu 
 

OSV 2 - Jak se promítá mé já v mém 
chování a pozorování 
 
OSV 5 - Cvičení pro rozvoj základních 
rysů kreativity              - originalita, 
nápad, citlivost pro běžné věci a 
pozorovací talent, rozvoj tvůrčí 
zvědavosti 

OVO 3 - dovede se vyjádřit i slovy, pohybem, zvukem, 
přemístěním nebo proměnou objektu 

Nejmenší a největší obraz, který 
dokážu utvořit a znám ho 

OSV 2 -  Další poznávání a rozvíjení 
rysů vlastního prožívání a vyjadřování 
skutečnosti 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
 - vnímá pohyb vlastního těla, jeho umístění a 

přemístění v prostoru 
- využívá své tělo jako svébytný vyjadřovací 
prostředek 

- dovede prostřednictvím vizuálně obrazného 
vyjádření (VOV) vyjádřit svůj vjem (hmatový, 
sluchový, dotykový,…) 

- uvědomuje si specifika vnímání různými 
smysly (volí ten nejvhodnější způsob pro 
výtvarné vyjádření) 

- uvědomuje si a dokáže vyjádřit svými vjemy 
interiéry a exteriéry objektů, krajiny 

- vnímá prostředí okolo sebe jako prostor pro 
prožitky a komunikaci 

- vnímá a vlastním VOV zachytí proměny 
prostředí (počasí, světlo, teplo, den, noc), 
nálady (radost, smutek přátelství,… 

 - k takto vyjádřené situaci dokáže vyprávět 
příběh a pozorně naslouchá vyprávění ostatních 

Proměna běžného prostředí, ve 
kterém se každodenně pohybuji 
Pohádkový hrad, jeskyně,… 
Stopy ve sněhu či písku jako 
záznam pohybu 
Vyjádři výtvarn ě, jak zpívají 
ptáci, jak je Ti krásně, jak voní les, 
jak se Ti něco nelíbí,… 
Moje nejmilejší místo 
Kam půjdu, když jsem veselý či 
smutný,… 
Denní a roční doby, proměny 
počasí a nálad,… 
Všední i nevšední situace, které 
zažíváme každý den 
 
 

 
 
OSV 8 -  Poznávání komunikačních 
účinků vlastního vyjádření v různých 
situacích 
 
 
 
 
 
 
OSV 9 - Rozvíjení dovedností citlivě 
vnímat vyjádření a nálady své i ostatních, 
rozvíjet vlastní linku své myšlenky  

OVO 4 - rozpozná a slovně vyjádří námět a základní 
náladu díla 

- dovede odlišit výraz a náladu postav 
- jednoduše zdůvodní názor 

Veselé a smutné tvary, tváře,, 
barvy,… 
Nové příběhy známých postaviček 

OSV 8 - Rozvíjení dovednosti vnímat 
různé výrazové možnosti a účinky VOV 
 

OVO 5 - vnímá hlavní odlišnosti v charakteru 
konkrétních produktů pro děti, rozpozná 
typický autorský rukopis 

- dovede jednoduše zdůvodnit oblibu svých 
konkrétních postaviček, hraček, ilustrací 

- dovede vyslechnout a respektovat odlišný názor 
na své i cizí dílo 

- dokáže spolupracovat ve dvojici, skupině, 
vnímá přínos pro svou vlastní práci 

- aktivně spolupracuje na vytváření společného 
prostředí ve třídě, na její výzdobě 

Moje oblíbené knížky, 
večerníčky – jiné vyjádření známého 
příběhu 
Svět hraček  
Svět obyčejných předmětů, 
materiálů, přírodnin, společná 
instalace výtvarných prací 

OSV 9 - Rozvoj individuálních a 
sociálních dovedností pro kooperaci 
 

 



Vyučovací předmět : Výtvarná výchova 
Období - ročník : 2. období  - 4. a 5. roč. 

Očekávané výstupy: 
Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 

6.   Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnávaje na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 
 
7.   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 
 
8.   Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinek pro jeho nejbližší sociální vztahy 
 
9.   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 
 
10. Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě, k interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových a 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) 
 
11.  Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace 
 
12.  Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytváří, vybírá či upravuje 



Cílové zaměření předmětu v 4. a 5. ročníku ZV  

Vzdělávání v předmětu v 4. a 5. ročníku 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 Učivo Průřezová témata 
OVO 6 - rozeznává, pojmenuje a aktivně užívá barvy 

v zákl. škále, kterou má k dispozici 
- vnímá a pojmenuje odlišné odstíny 
- porovná, rozliší a pojmenuje světlejší, tmavší, 
… odstíny barev 
- rozezná základní plošné a prostorové tvary, 
použije je ve vlastním vyjádření 

- porovná a odliší tvary dle velikosti, využije 
toho pro vlastní nápad a záměr práce 

Malba – na různé téma s využitím nejširší 
škály barev, nástrojů, formátů 
Individuální a skupinové práce 
Naše obec, život nyní a v minulosti – 
trojrozměrná práce, volná parafráze 
prostorových a objemových vjemů a 
představ ve vazbě na známé prostředí 
Co vidím na obraze, soše, na fotografii, 
proč to autor použil, jak na mě dílo 
působí? Co můžu změnit a jak to změní 
výraz díla? 
- volná variace na současná umělecká 

díla, ilustrace knih,… 
- návštěva výstavy, galerie (škol. výlet) 

OSV 1 – cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění 
- cvičení pro zapamatování 
 
OSV 5 – cvičení pro rozvoj pružnosti 
nápadů, originality, dotahovat nápady do 
reality 

OVO 7 - -dovede pojmenovat a charakterizovat zákl.  
prvky vizuálního obrazového vyjádření (barva, 
linie, tvar, povrch, objem, objekt) 

- intuitivně posuzuje důvod jejich užití a hodnotí 
je z hlediska výrazu díla 

- charakterizuje konkrétní barvu, tvar,… a 
dovede je převést do vlastního zobrazení 

 
 
- využívá rozličné nabídnuté materiály, techniky 
a formáty 

Jak vidíme svět kolem nás 
- osobité vyjadřovaní na dané téma 
 
 
Malba a kresba různými 
materiály a nástroji, jednoduché 
grafické techniky, plastické a skulptivní 
techniky, tvorba a instalace objektů 
- práce individuální, ve dvojicích, 

skupinová 

OSV 9 – dovednost navazovat na druhé 
a rozvíjet vlastní linii fantazie a nápadu, 
podřízení se 

OVO 8 - vyjádří dle zadání vlastní zkušenost 
- dovede ji využít v různých druzích vizuálního 
vyjádření 

Vyjádření osobních zážitků a 
zkušeností  - běžných a 
mimořádných –                             
- doma, ve škole, na vsi, v přírodě, na 
škol. výletě, na výstavě, v muzeu 

Já a moji blízcí – práce na téma 
vztahů mezi lidmi 
Moje království  – proměna okolí 

OSV 2 – já jako zdroj informací, druzí 
jako zdroje informací o mně, co o sobě 
vím a co ne 
- zdravé a vyrovnané sebepojetí 
 
MkV 1 – jedinečnost každého člověka 
 
MkV 2 – právo všech lidí žít společně 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 9 - vnímá a řídí pohyb vlastního těla, jeho umístění 

a přemístění v prostoru 
- využívá je jako svébytný vyjadřovací 
prostředek 

- dovede pomocí VOV vyjádřit vjem sluchový, 
hmatový, dotykový, chuťový či pohybový 

Moje stopy –                                   
-  co po mně zůstává, sledování stop        
( v písku, ve sněhu,  při hrách) 
Živé obrazy – inscenace živých 
obrazů či scén dle  výtvar. děl, pohádek, 
filmů, komiksů (scénky) 

OSV 2 – moje psychika a postoje – jak 
se vše promítá do vlastního vyjádření 
- moje vztahy k druhým lidem 

OVO 10 - uvědomuje si specifika vnímání různými 
smysly 

- vyhledává nejpřesvědčivější způsoby pro jejich 
vyjádření 

- uvědomuje si a dovede vyjádřit vjemy interiéru, 
exteriéru a krajiny 

- vnímá prostředí okolo sebe jako prostor pro 
prožívání a komunikaci 

- dovede vyjádřit situaci, její změnu, děj a příběh 

Jaká je tráva, je voda mokrá,…? 
Namaluj písničku, zvuk 
hudebních nástrojů, náladu v textu 
Jak se pohybuje míč? 
Namaluj, kdybys byl někdo jiný  
(zvíře, hmyz, pták, nějaký 
předmět,… 
 - vzájemné vztahy a změny polohy 

v prostoru - experimentuje 
Záznamy a obrazy stavů a 
proměn svého okolí 
Vyprávím obrazem, ilustrací, 
cyklem obrazů, komiksovým 
příběhem – obrázkové písmo 

 

OVO 11 - uvědomuje si možnost různých interpretací 
téhož díla, dovede formulovat vlastní názor a 
vyslechnout a přijmout odlišný 

Jaká díla nás obklopují 
- rozhovory o konkrétních obrazech, 

sochách, architektuře v okolí, na vesnici 
 

MkV 1 – jedinečnost každého člověka a 
jeho individuální zvláštnosti 
MkV 2 – právo všech lidí žít společně – 
tolerance, empatie, citlivost vůči druhému 

OVO 12 - dovede vyjádřit a obhájit svůj názor na 
konkrétní VOV vlastní či jiného autora 

- vysvětlí a obhajuje svůj názor na konkrétní 
situace, filmy, hračky a PC hry 

- vyslechne a dokáže tolerovat odlišný názor, 
dovede argumentovat v debatě 

 

Galerie ve třídě, na nástěnce  – 
společná výstavka pozoruhodných VOV 
včetně komentářů a poznámek a 
hodnocení dílek 
Obrazy a sochy, které máme 
doma, které vidím okolo sebe – 
vlastní vyjádření prožitku z díla 

OSV 3 – regulace vlastního prožívání a 
jednání 
 
OSV 8 – řeč těla, zvuků a slov, 
předmětů 
MV 2 – různé typy sdělení, vztah 
mediálního sdělení a reality – vycházíme 
z vlastních zkušeností 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
 - použije postavy či charaktery z ilustrací, filmů 

či her ve vlastním vyjádření VOV 
- dovede vyjádřit svou zkušenost ze setkání 
s uměleckým dílem slovy či VOV nebo sám 
vytvoří vlastní originální postavu či příběh 

Co se mi líbí či nikoliv a pro č? 
Můj oblíbený ilustrátor, autor 
animovaných filmů, televizních 
pohádek 
Práce s ilustracemi dět. knih, 
hračkami, postavami z filmů a 
PC her 
 

OSV 5 – cvičení pro rozvoj pružnosti 
nápadů a originality, citlivosti a umění 
„dotahovat věci do konce“ 
 
OSV 8 – cvičení dovedností  pro 
neverbální sdělování 

 



Vzdělávací oblast : Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět : Tělesná výchova 

Charakteristika předmětu 

V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova 

Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje najedná straně k poznání vlastních 
pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a 
sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je 
schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových 
potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu 
života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace př i pohybu, 
dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení 
výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení - v 
povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální 
vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům 
se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. Příležitostí pro pozitivní hodnocení bez ohledu na míru 
pohybového nadání je vyrovnávání žáka s přiměřenou zátěží, nutnou k dosažení efektu superkompenzace jako způsobu zvyšování výkonnosti a 
odolnosti organizmu při sportovním i pracovním výkonu. 

(Princip „diskomfortem ke komfortu" přináší rekreační efekt endorfinů) 

 

Školám se současně doporučuje vyrovnávat pohybový deficit žáků III. (příp. II.) zdravotní skupiny a jejich potřebu korektivních cvičení 

zařazováním povinného či volitelného předmětu, jehož obsah vychází z tematického okruhu Zdravotní tělesná výchova (jako adekvátní náhradu 

povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky). Tato nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém život 

usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává už v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku 

intenzivního a vhodně zaměřeného pohybu, z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy v nevhodné skladbě, 

z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky lékařů, že 

zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě potřebuje větší množství spontánních i cíleně zaměřených pohybových 

aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení 

některých činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně zaměřené pohybové 

činnosti, relaxační techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do denního režimu žáků. 



Na přechodnou dobu (s účinností od šk. roku 2019/2020) zařazujeme na výuku plavání žáky 3 postupných ročníků, posouváme výuku směrem k 

prvnímu ročníku, aby byla návaznost na nepovinné plavání, které organizuje naše mateřská škola s předškoláky. 

Očekávané výstupy pro 3. a 4. ročník ve stávajícím ŠVP se proto přesouvají směrem k 2. a naposledy pak k 1. ročníku. Je nutné zařadit žáky 

třech ročníků, aby nám z výuky plavání žádný ročník nevypadl, aby každý z žáků absolvoval min 20 hodin výuky ve dvou postupných 

ročnících. 

 

 

 

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáky k: 

 poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot 

 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořen ých 

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. 

 ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených 

s řešením jednotlivých mimořádných událostí 

 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci 



1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

Motivace: Zdravé kompetice 

Získávání endorfinů překonáváním přiměřených překážek 

Pozitivní vzory a možnost vlastního porovnání při zlepšení 

Výuka Tělesné výchovy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a zdraví přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka 

takto: 

Kompetence k učení: Učitel ji vytváří zejména v oblasti motorického učení algoritmizací nácviku pohybových dovedností v rozsahu vybraného 

učiva.Učitel vede žáky k práci ve dvojicích dle systému „každý žák cvičencem i cvičitelem".  

Kompetence k řešení problémů: Učitel využívá disproporcí mezi okamžitou a očekávanou úrovní R.S.O.V. a řeší s žáky dle nabídky variant 
vlastním výběrem možnosti a racionální přizpůsobením pohybového režimu i mimo hodiny TV. 

Kompetence komunikativní: Zpětnovazební komunikací mezi žákem a učitelem,která pomáhá vnímat a předávat jednoznačné informace. 
Komunikace, nutná ke splnění pohybového úkolu žáka či skupiny,vede k výběru použitelných slovních i mimoslovních signálů a sdělení. 

Kompetence sociální a personální: Žák střídá různé role ve dvojici i ve skupině v rámci svých možností.Respektuje vazbu mezi úrovní 

schopností a dovedností a hierarchií skupiny.Je srozuměn s tím,že vynaložené úsilí může znamenat posun pozice v družstvu. Akceptuje roli 

odpovídající svým možnostem a snaží se ocenit spektrum ostatních členů v jejich rolích za pomoci učitele.  

Kompetence občanské: Učitel vede žáky ke schopnosti domluvy a respektováním individuálních odlišností při hledání toho, co lze na 
sobě i na druhých pozitivně hodnotit. Pocit a smysl týmového ducha i vlastní sebeúcty je přenosný ze sportu do společenské a pracovní 
sféry. 

Kompetence pracovní: Učitel pomáhá žákům k překonávání přiměřené míry psychického i fyzického diskomfortu s ohledem na 

individuelní parametry. 

„ R.S.O.V." (Rychlost, Síla, Obratnost, Vytrvalost) jsou schopnosti nutné jak pro sportovní, tak pro pracovní výkon a při psychické zátěži je jejich 
rozvoj důležitým kompenzačním prvkem. Toto pochopení a „zvnitřnění" je úspěchem společné práce žáka a učitele. 



2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 

       OSV    Osobnostní a sociální  výchova 

                    Osobnostní rozvoj     

OSV l Rozvoj schopnosti poznávám -- cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení 

problémů, dovednosti pro učení a studium 

OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí - informace o mé osobě 

OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace - regulace vlastního chování 

OSV 4 Psychohygiena - sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích, dobrá organizace času, dovednosti zvládání 

stresových situací, hledání pomoci při potížích. 

Sociální rozvoj 

OSV6 Poznávám lidí - vzájemné poznávání se ve skupině/ třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech. 

OSV8 Komunikace - cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika 

řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování), specifické komunikační dovednosti; dialog; komunikace v různých situacích; 

efektivní  strategie:  asertivní komunikace,  dovednosti komunikační obrany proti agresi  a manipulaci,  otevřená a pozitivní  

komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci 

Morální rozvoj 

OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku 

předmětu, problémy v seberegulaci 

 

        VDO   Výchova demokratického občana 
VDO l Občanská společnost a škola 

 

           MV   Mediální výchova 
MV l Kritické předávání a sledování mediálních sdělení 



3. Učební plán předmětu TV v souladu s učebním plánem školy 
 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

počet hodin 2 2 2 2 2 10 

 

 



Vzdělávací oblast : Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět : Tělesná výchova 

Charakteristika předmětu 

V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova 

Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje najedná straně k poznání vlastních 
pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a 
sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je 
schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových 
potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu 
života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, 
dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. 

Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení 
výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení - v 
povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální 
vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům 
se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. Příležitostí pro pozitivní hodnocení bez ohledu na míru 
pohybového nadání je vyrovnávání žáka s přiměřenou zátěží, nutnou k dosažení efektu superkompenzace jako způsobu zvyšování výkonnosti a 
odolnosti organizmu při sportovním i pracovním výkonu. 

(Princip „diskomfortem ke komfortu" přináší rekreační efekt endorfinů) 

 

Školám se současně doporučuje vyrovnávat pohybový deficit žáků III. (příp. II.) zdravotní skupiny a jejich potřebu korektivních cvičení 
zařazováním povinného či volitelného předmětu, jehož obsah vychází z tematického okruhu Zdravotní tělesná výchova (jako adekvátní náhradu 
povinné tělesné výchovy nebo jako rozšíření pohybové nabídky). Tato nabídka vychází ze situace v moderní společnosti, která v mnohém život 
usnadňuje, ale paradoxně tím vyvolává už v dětském věku četná zdravotní oslabení, která je nutné napravovat a korigovat (z nedostatku 
intenzivního a vhodně zaměřeného pohybu, z dlouhodobého setrvávání ve statických polohách, z nadměrného příjmu potravy v nevhodné skladbě, 
z nekvalitního ovzduší, z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů atd.). Základní vzdělávání tak reaguje na poznatky lékařů, že 
zdravotních oslabení v celé populaci přibývá a zdravotně oslabené dítě potřebuje větší množství spontánních i cíleně zaměřených pohybových 
aktivit než dítě zdravé. Účast ve zdravotní tělesné výchově vede žáky k poznání charakteru jejich zdravotního oslabení i míry a rozsahu omezení 
některých činností. Současně předkládá konkrétní způsoby ovlivňování zdravotních oslabení (speciální cvičení, všestranně zaměřené pohybové 
činnosti, relaxační techniky, plavání atd.) a jejich zařazování do denního režimu žáků. 



Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáky k: 

• poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot 
• 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. 

• ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených 
s řešením jednotlivých mimořádných událostí 

• aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci 



1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

Motivace: Zdravé kompetice 
Získávání endorfinů překonáváním přiměřených překážek 
Pozitivní vzory a možnost vlastního porovnání při zlepšení 

Výuka Tělesné výchovy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a zdraví přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka 
takto: 

Kompetence k učení: Učitel ji vytváří zejména v oblasti motorického učení algoritmizací nácviku pohybových dovedností v rozsahu vybraného 
učiva.Učitel vede žáky k práci ve dvojicích dle systému „každý žák cvičencem i cvičitelem". 

Kompetence k řešení problémů: Učitel využívá disproporcí mezi okamžitou a očekávanou úrovní R.S.O.V. a řeší s žáky dle nabídky variant 
vlastním výběrem možnosti a racionální přizpůsobením pohybového režimu i mimo hodiny TV. 

Kompetence komunikativní: Zpětnovazební komunikací mezi žákem a učitelem,která pomáhá vnímat a předávat jednoznačné informace. 
Komunikace, nutná ke splnění pohybového úkolu žáka či skupiny,vede k výběru použitelných slovních i mimoslovních signálů a sdělení. 

Kompetence sociální a personální: Žák střídá různé role ve dvojici i ve skupině v rámci svých možností.Respektuje vazbu mezi úrovní 
schopností a dovedností a hierarchií skupiny.Je srozuměn s tím,že vynaložené úsilí může znamenat posun pozice v družstvu. Akceptuje roli 
odpovídající svým možnostem a snaží se ocenit spektrum ostatních členů v jejich rolích za pomoci učitele. 

Kompetence občanské: Učitel vede žáky ke schopnosti domluvy a respektováním individuálních odlišností při hledání toho, co lze na 
sobě i na druhých pozitivně hodnotit. Pocit a smysl týmového ducha i vlastní sebeúcty je přenosný ze sportu do společenské a pracovní 
sféry. 

Kompetence pracovní: Učitel pomáhá žákům k překonávání přiměřené míry psychického i fyzického diskomfortu s ohledem na 
individuelní parametry. 

„ R.S.O.V." (Rychlost, Síla, Obratnost, Vytrvalost) jsou schopnosti nutné jak pro sportovní, tak pro pracovní výkon a při psychické zátěži je jejich 
rozvoj důležitým kompenzačním prvkem. Toto pochopení a „zvnitřnění" je úspěchem společné práce žáka a učitele. 



2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu 

       OSV    Osobnostní a sociální  výchova 

                    Osobnostní rozvoj     
OSV l Rozvoj schopnosti poznávám -- cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení 

problémů, dovednosti pro učení a studium 
OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí - informace o mé osobě 
OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace - regulace vlastního chování 
OSV 4 Psychohygiena - sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích, dobrá organizace času, dovednosti zvládání 

stresových situací, hledání pomoci při potížích. 
Sociální rozvoj 

OSV6 Poznávám lidí - vzájemné poznávání se ve skupině/ třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech. 
OSV8 Komunikace - cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika 

řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování), specifické komunikační dovednosti; dialog; komunikace v různých situacích; 
efektivní  strategie:  asertivní komunikace,  dovednosti komunikační obrany proti agresi  a manipulaci,  otevřená a pozitivní 
komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci 
Morální rozvoj 

OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku 
předmětu, problémy v seberegulaci 
 

        VDO   Výchova demokratického občana 
VDO l Občanská společnost a škola 
 
           MV   Mediální výchova 
MV l Kritické předávání a sledování mediálních sdělení 



3. Učební plán předmětu TV v souladu s učebním plánem školy 
 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

počet hodin 2 2 2 2 2 10 
 
 



Vyučovací předmět : Tělesná výchova 
Období - ročník : 1. období l. - 3. ročník 

Očekávané výstupy:  
 
Očekávané výstupy předmětu-jsou dosahovány dle možností žáků v průběhu 1.-3.ročníku a učivo se liší pouze mírou nároků a zátěže. 
Kopíruje TV výstupy režimově zařazené již v MS. Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 
1. spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 
2. zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o 
jejich zlepšení 
3. spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 
4. uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy 
5. reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci 

Cílové zaměření předmětu v l. - 3. ročníku ZV:  

• Vzdělávání v předmětu 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 Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 1 - začíná chápat smysl pohybu pro zdraví a    

dobrý pocit 
- nevyhýbá se pohyb. zátěži 

Informace o bezpečnosti a 
hygieně 
Vedený pohyb. režim ve cvičební 
jednotce 
Vhodně rozcvičování, zátěžové a 
kompenzační cviky 

OSV 3 – cvičení sebekontroly, 
organizace vlastního času 
 
 
OSV 4 – dobrý vztah k sobě samému, 
dobrá organizace času, hledání pomoci 
při obtížích 
 

OVO 2 - žák prochází fázemi motorického učení 
jednodušších sportovních a pohyb. dovedností 
dle vlastních dispozic 

Hod, běh, skok do dálky (z místa, 
s rozběhem, do tvrdého doskočiště) – 
atletická průprava 
Cvičení s náčiním, na 
přizpůsobeném nářadí 
Akrobatická pr ůprava – závody a 
soutěže družstev, štafety (jako motivace) 

OSV 1 – cvičení smyslového vnímání, 
pozornosti a soustředění, dovedností 
zapamatování 

OVO 3 - žáci se dle možností podílejí na činnosti skupin 
a nacházejí svou roli v týmu 

Drobné hry, závody družstev, 
upravená vybíjená, vybrané hry, přetahy a 
přetlaky 

VDO 1 – škola jako model demokratic. 
společenství, demokratické principy 
v životě školy 

OVO 4 - nosí cvičební úbor a obuv, rozumí smyslu 
dodržování pravidel hry, učí se rozcvičit a 
používá kompenzační cviky 

Informace o možném ohrožení při 
pro porušení pravidel chování v šatně, 
během přesunu i během cvičení 
Průpravné a přímivé cviky 

OSV 2 – jak se promítá mé já v mém 
chování, moje vztahy k druhým lidem 
VDO 1 - celé 

OVO 5  - učí se vnímat pokyny různých forem 
- orientuje se dle signálů při různých činnostech 
- učí se zvládat techniku bruslení, plavání (3. 
roč.- osnovy Plavec. školy Náchod – v příloze) 

Smluvené signály, povely, 
názvosloví jednoduchých cviků 
Bruslení, sáňkování, pekáčování     
– hry na sněhu, ledu (dle počasí a 
podmínek ) 
Plavání (3. roč.)– viz osnovy Plavecké 
školy – pro 1. – 6. skupinu plavců 

OSV 8 – řeč těla, zvuků a slov 
OSV 2 – moje psychika 
OSV 3 – stanovení osob. cílů a kroků 
k jejich dosažení 
OSV 4 – dovednosti pro zvládání 
stresů, dobrá organizace času 

 
 



Vyučovací předmět : Tělesná výchova 
Období - ročník : 2. období – 4. - 5. ročník 

Očekávané výstupy: 
Očekávané výstupy předmětu se v ročnících neliší. Jejich dosahování závisí na individuálních schopnostech žáků. 

Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 
6. podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení 

úrovně své zdatnosti 
7. zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením 
8. zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her 
9. uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 
10. jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti 
11. 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 
12. užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení 
13. zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy 
14. změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky 
15. orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 
16. adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti 
17. zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti 



Cílové zaměření předmětu ve 4. - 5. ročníku ZV  

Vzdělávání v předmětu TV 4. - 5. ročník směřuje k: 

• Průpravě pro složitější pohybové dovednosti („profilových sportů" - vybíjená) školy 
• Nácviku pohybových dovedností ve školních a mimoškolních soutěžích v netradičních disciplínách (CVČ-motivace) 
• Získávání dobrého pocitu na základě (s)plnění motivujících pohybových úkolů. 
• Nácviku rozvoje R.O.S. (užité k překonávání překážek a šplhu) a běžecké vytrvalosti. 
• Pochopení vztahu mezi cílenou zátěží a zlepšením pohybových schopností. 
• Wellnes - vnitřní motivaci nabídkou a vlastním výběrem pohybových (rekreačních)činností v některých hodinách. 
• Nácviku dovedností použitelných v krizových situacích sebeobrany a záchrany včetně plavání (bezpečnost). 
• Vnímání estetiky a rytmizace pohybu a přípravě na hodnocení vlastního i pozorovaného sportovního výkonu. 
• Profil, činnosti - SG akrobacie: kotouly přeskoky, nářadí: překážky, trampolínka, šplh na tyči. 
• Vybíjené, přehazované, malé kopané, drobným hrám, a to včetně úpolových, k Wellnes nabídce. 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 6 - začíná chápat nutnost další pohyb. zátěže mimo 

hodiny TV, pokud chce zlepšovat své 
schopnosti a dovednosti pro radost z pohybu, 
výkonu a zlepšení 

Průprava SG – akrobatický přeskok, 
malá trampolína, kladina, lavička 
Nácvik rozvoje R(rychlosti).S 
(síly).O (obratnosti).V(vytrvalosti). 
Atletika – sprint, skok, hod, vytrvalý 
běh, nízký a vysoký start 
Rytmická cvičení - popř. s hudbou 

OSV 2 – moje tělo a má psychika, 
zdravé a vyrovnané sebevědomí 

OVO 7 - rozumí smyslu průprav. a kompenzačních 
cvičení pro zdraví i techniku sportovní činnosti 

Přímivé cviky, kompenzační a 
relaxační cvičení pro zahájení 
činnosti i pro ukončení – 
uklidnění 
Posilovací cykly 

OSV 3 – cvičení sebekontroly, 
sebeovládání, organizace vlastního  času 
 
 

OVO 8 - reaguje na odpor soupeře,                               
zvládá jednoduché herní taktiky 

Drobné hry 
Soutěže družstev 

OSV 1 – dovednosti pro učení, 
smyslové vnímání a dovednosti 
zapamatování 

OVO 9 - používá adekvátní cvičební úbor a obuv 
- dodržuje kázeň a pravidla her 
- dodržuje bezpečnost ve všech částech TV 
hodiny i v šatně i během přesunu 

- zvládá techniku pohybu na bruslích 

Informace o bezpečnosti a 
hygieně 
Význam pohybu pro zdraví 
Příprava organizmu před 
pohybovou aktivitou 
Základní technika bruslení 
Pekáčování, sáňkování, hry na 
sněhu  – dle sněh. podmínek 

OSV 4 – dovednosti zvládání 
stresových situací, hledání pomoci při 
obtížích 

OVO 10 - učí se rozlišit hodnotu výkonu spolužáků 
vzhledem k jejich dispozicím a při posuzování 
sebe se drží reality v míře sebezapření při 
prezentaci výkonů 

Sportovní hry – HČJ vybíjené, HČD 
přehazované 
Hod na koš 
Testy na – R.S.O.V. 

OSV 6 – vzájemné poznávání ve 
skupině, chyby při poznávání lidí 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 11 
 
 
 
OVO 16 + 17 

- rozliší úmyslný a neúmyslný přestupek proti 
pravidlům a fair play 

- pomáhá méně disponovaným a sám je schopen 
přijmout pomoc od disponovanějších 

- zdokonalování v plavání (2. rok v Plavecké  
škole) + prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

 

Míčové hry dle výběru 
Wellnes náplň hodiny – turistika a 
pobyt v přírodě, chůze se zátěží (Wellnes 
= zdravý život. styl 
Plavecký výcvik (4. roč. – viz osnovy 
Plavecké školy Náchod) 
Turnaje školy 
Pravidla her, závodů a soutěží 

VDO 1 – škola jako model otevřeného 
partnerství a demokratické společnosti, 
demokratická atmosféra a vztahy ve škole 
 

OVO 12 - rozumí informaci popisující požadovanou 
činnost 

Názvosloví osvojovaných 
činností, signály 
Organizace prostoru a činnosti 
ve známém prostředí 
„Úkolové“ cvi čení 

OSV 8 – řeč těla, zvuků a slov, řeč 
lidských skutků, cvičení v neverbální 
oblasti 

OVO 13 - chápe organizační pokyny při hrách a soutěžích  
- je schopen je tlumočit ostatním 

Minivybíjená  
Přehazovaná v různých 
prostorech hřišť a se 
zjednodušenými pravidly 

OSV 10 – dovednosti pro řešení 
problémů, zvládání učebních problémů 
vázaných na uč. látku 

OVO 14  - dokáže reprodukovat vlastní naměřené výkony  
- pomáhá měřit výkony spolužáků 

Testy HČJ (herní činnosti 
jednotek) 
Atletické testy, měření R.S.O.V. 
Šplh  

VDO 1 – aktivní zapojení žáků do 
života školy 

OVO 15 - použije informace pro vlastní zlepšování 
výkonu i pro motivaci třídního družstva při 
soutěžích 

Vybrané míčové hry jako 
příprava na reprezentaci třídy i 
školy (dle vhodné nabídky) 
Minisestava SG 
Šplh na čas 
Atletický čtyřboj 
Štafeta 

MV 1 – pěstování kritického myšlení k 
reklamě 

 
 



 

Vzdělávací oblast : Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět : Pracovní činnosti 

Charakteristika předmětu 

V předmětu Pracovní činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 
 
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti 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 



1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí 

Výuka Pracovních činností přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto 

Kompetence k učení: Žáci plánují, organizují a řídí vlastní práci; chápou důležitost dalšího studia a celoživotního učení; efektivně využívají 
získané informace v praktickém životě; vytvářejí si pozitivní vztah k práci; učitel přesně stanoví postup a výsledek samostatné práce, 
umožňuje žákům získávat různými způsoby informace o dalším studiu a povoláních. 

Kompetence k řešení problémů: Žáci činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit, uvědomují si zodpovědnost za svá rozhodnutí a 
výsledky svých rozhodnutí zhodnotí, učitel poskytuje potřebné informace, vede diskusi žáků při řešení problémů, dává žákům dostatečný prostor 
pro samostatnou tvořivou práci. 

Kompetence komunikativní: Žáci rozumí různým typům textů a záznamů, hlavně schematickým nákresům, technickým výkresům, využívají 
je pro samostatnou práci i pro aktivní zapojení do práce ve skupině, učitel průběžně seznamuje žáky s potřebnými texty a způsobem čtení 
technických výkresů, práce zakuje závislá na porozumění textům a „přečtení" technického výkresu. 

Kompetence sociální a personální: Žáci účinně spolupracují ve skupině, pozitivně ovlivňují kvalitu společné práce přijetím role ve skupině, 
v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají, chápou potřebu efektivně spolupracovat při plnění daného úkolu, oceňují zkušenosti 
druhých, respektují různé postupy a hlediska a dokáží si z nich vzít poučení, vytvářejí si pozitivní představu o sobě samých, učitel přesně vymezí 
rozsah práce pro skupinu žáků, pomáhá rozdělit pracovní role ve skupině, poskytne pomoc, pokud o ni žáci požádají, výstižně a objektivně 
zhodnotí práci skupiny i jednotlivých členů. 

Kompetence občanské: Žáci chápou základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhodují se v zájmu podpory a ochrany 
zdraví a trvale udržitelného rozvoje, učitel při vhodných příležitostech seznamuje žáky s problémy životního prostředí, vštěpuje žákům 
principy chování vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji. 

Kompetence pracovní: Žáci používají bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržují vymezená pravidla, při pracovní činnosti 
chrání své zdraví a zdraví druhých, využívají získané znalosti a zkušenosti k vlastnímu rozvoji i k přípravě na budoucnost, činí uvážlivá 
rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření, orientují se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k 
jeho realizaci, chápou podstatu, riziko a cíl podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení, učitel seznámí žáky s bezpečností práce, s řádem 
odborných pracoven, dílen i pozemků, učitel dbá na to, aby používané nástroje a vybavení nebyly poškozené nebo nebezpečné, žáci jsou 
informováni o dalších možnostech studia, jsou seznámeni se základy podnikání. 



2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu Pracovní činnosti 

OSV    Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj 

OSV 1 Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění,cvičení dovednosti zapamatování, řešení 
problémů, dovednosti pro učení a studium 

OSV 2  Sebepoznání a sebepojetí – já a druzí 
OSV 3             Seberegulace a sebeorganizace – plánování času 

 

OSV 4 Psychohygiena-dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro 
předcházení stresům 
v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, 
uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích 

OSV 5             Kreativita – nápad, originalita 

Sociální rozvoj 

OSV 6 Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v 
odlišnostech; chyby při poznávání lidí 

OSV 7 Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, 
respektování, podpora, 
pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální 
skupiny) 

OSV 9 Kooperace a kompetice- rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., 
dovednost 
odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); 
rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování 
práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence 

EV       Environmentální výchova 

EV 2 Základní podmínky života  - voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a 



u nás, způsoby řešení); ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); 
půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce 
zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy - biodiverzita 
(funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás); energie (energie a život, vliv energetických 
zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky); přírodní zdroje (zdroje surovinové a 
energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání 
přírodních zdrojů v okolí) 

EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí - zeměde\ství a životní prostředí, ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a 
vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace); průmysl a životní 
prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a 
ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti); odpady a 
hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek 
(význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti; ochrana 
přírody při masových sportovních akcích - zásady MOV) změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a 
perspektivy); dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den 
životního prostředí OSN, Den Země apod.) 

EV 4 Vztah člověka k prostředí - naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura 
obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní styl (spotřeba věcí, 
energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); aktuální (lokální) ekologický problém (přiklad problému, jeho příčina, důsledky, 
souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů 
prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné 
podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, 
příklady jejich uplatňování ve světě, u nás) 

MV      Mediální výchova 

MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních") 
prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); hledání rozdílu mezi 
informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování 
základních orientačních prvků v textu 



3. Učební plán předmětu Pracovní činnosti v souladu s učebním plánem školy 
 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem 

počet hodin 1 1 1 1 1 5 
 



Vyučovací předmět : Pracovní činnosti 
Období - ročník : 1. období (1. - 3. ročník)  

Očekávané výstupy: 
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno v 1. - 5. postupném ročníku a jsou v souladu s RVP 
 
Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 

PRÁCE S DROBNÝM   MATERIÁLEM 
1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 
2. pracuje podle slovního návodu a předlohy 

 
 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  
7. zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi 
 
PĚSTITELSKÉ PRÁCE  
11. provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování 
12. pečuje o nenáročné rostliny 
 

PŘÍPRAVA POKRM Ů 
17. připraví tabuli pro jednoduché stolování 
18. chová se vhodně při stolování 

 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 1 
 
 
 
OVO 2 
 
 
 
 
OVO 7 
 
 
 
 
 
OVO 11 
OVO 12 
 
 
 
OVO 17 
OVO 18 
 

- vystřihuje, lepí, skládá, vytrhává papír 
- sbírá třídí, suší rostliny, listy, semena 
- vyhledává a dotváří přírodniny podle svých 
představ 
- udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti 
- pracuje podle slovního návodu 
- zvládá jednoduché slovní postupy 
- získává pracovní dovednosti při práci s různým 
materiálem 
- citlivě přistupuje ke své práci a okolí 
- umí pracovat se šablonou 
- spolupracuje ve dvojicích a ve skupinách 
- učí se respektovat požadavky bezpečnosti  a 
hygieny práce 
- umí zhodnotit výsledek své pracovní činnosti 
- modeluje tvary podle předlohy 
- pracuje uvědoměle, tvořivě a samostatně 
 
- učí se základním pěstitelským činnostem 
- vytváří se základy pracovních návyků 

Práce s drobným materiálem 
Papír – mačkání,trhání, lepení, stříhání, 
vystřihování, překládání, skládání, sestavování, 
řezání 
Kov – tvarování 
Přírodniny – sbírání, dotváření, aranžování 
Jiný materiál – modelovací hmota, keramická 
hlína,... 
 
Konstrukční činnosti 
Stavebnice – sestavování stavebnicových 
prvků, kolektivní práce, montáž, demontáž, 
práce s jednoduchým návodem,předlohou nebo 
náčrtem podle pokynů i samostatně 
 
Pěstitelské práce 
-pěstování pokojových rostlin, výživa rostlin, 
pěstování rostli ze semen v místnosti, na 
zahradě 
- pozorování přírody, zaznamenávání výsledků 
pozorování, propojení učiva s prvoukou 
 
Příprava pokrmů 
-stolování, příprava stolu, úklid, oslavy 
narozenin, Vánoce, Velikonoce 
 
-zdobení cukroví, vajíček, sestavení jídelníčku, 
zdravá výživa 

OSV 1 
OSV 2 
OSV 3 
OSV 4 
OSV 5 
EV 3 
EV 4 

 



Vyučovací předmět : Pracovní činnosti 
Období - ročník : 2. období (4. – 5. ročník)  

Očekávané výstupy:  
Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno v 1. - 5. postupném ročníku a jsou v souladu s RVP 

PRÁCE S DROBNÝM   MATERIÁLEM 
3. vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu 
4. využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic 
5. volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 
6. udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  
8. provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 
9. pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 
10. dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
13. provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 
14. ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny 
15. volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 
16. dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu 

PŘÍPRAVA POKRM Ů 
19. orientuje se v základním vybavení kuchyně 
20. připraví samostatně jednoduchý pokrm 
21. dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 
22. udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 



 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 3 
 
 
 
 
OVO 9 
 
 
 
 
OVO 8 
OVO 5 
OVO 10 
OVO 18 
OVO 6 
 
 
OVO 13 
OVO 14 
OVO 15 
OVO 16 
OVO 19 
OVO 20 
OVO 21 
OVO 22 
 
OVO 4 

- vystřihuje, lepí, skládá, vytrhává papír 
-umí pracovat se šablonou 
- sbírá třídí, suší rostliny, listy, semena 
- vyhledává a dováří přírodniny podle svých 
představ 
- opracovává a aranžuje přírodniny 
- udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti 
- pracuje podle slovního návodu 
- zvládá různé druhy stehů, našívání knoflíků, 
sešívání 
- modeluje tvary podle předlohy 
- zvládá jednoduché slovní postupy 
- získává pracovní dovednosti při práci s různým 
materiálem 
- učí se zacházet s různými nástroji 
- citlivě přistupuje ke své práci a okolí 
- spolupracuje ve dvojicích a ve skupinách 
- učí se respektovat požadavky bezpečnosti  a 
hygieny práce 
- umí zhodnotit výsledek své pracovní činnosti 
 
- učí se základním pěstitelským činnostem 
 
- pracuje uvědoměle, tvořivě a samostatně 
 
 
 
 - vytváří si základy pracovních návyků 
 
 
 
 
- zná historii českých svátků a zvyklostí 
- seznamuje se s lidovými zvyky a tradicemi, 
některé si vyzkouší 

Práce s drobným materiálem 
Papír –vyřezávání, vystřihování, děrování, 
polepování 
Přírodniny –aranžování, vytváření 
jednoduchých výrobků z dostupných přírodnin 
Textil – stehy, sešívání,  háčkování, šití, 
přišívání knoflíků, vyšívání 
Jiný materiál – modelovací hmota, keramická 
hlína,... 
 
Konstrukční činnosti 
Stavebnice – sestavování stavebnicových 
prvků, montáž, demontáž, práce s jednoduchým 
návodem,předlohou nebo náčrtem podle 
pokynů i samostatně, montáž jednoduchých 
elektrických obvodů – instalování, různé 
možnosti zapojení 
 
Pěstitelské práce 
-ošetřování pokojových květin 
- vegetativní množení rostlin 
 - jedovaté rostliny, rostliny jako drogy, alergie 
 
Příprava pokrmů 
- výběr, nákup a uskladnění potravin 
- technika v kuchyni 
- stravování, jídelníček, zdobení cukroví,... 
 
Výroba doplňků 
- přívěsky, náramky, ozdoby 
- lidové zvyky, tradice, řemesla  

OSV 1 
OSV 2 
OSV 3 
OSV 4 
OSV 5 
OSV 6 
OSV 7 
OSV 9 
EV 2 
EV 3 
EV 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV 1 

 



VI) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
   
  Pravidla a kritéria pro hodnocení žáků 
  Jak již bylo v úvodu ŠVP uvedeno, účelem vzdělávání žáků v základní škole je vybavit žáka „klíčo- 
  vými kompetencemi“, které představují soubor znalostí, návyků, postojů, dovedností, které jsou využi- 

 telné v různých učebních i praktických činnostech a situacích a jsou klíčem k úspěšnosti v celoživotním 
učení, v práci, zájmové činnosti i osobním životě. 
Základní otázkou pro hodnocení (úspěšnosti) žáka je otázka: Do jaké míry je žák po ukončení 
základního vzdělávání těmito klí čovými kompetencemi vybaven?  
Pravdivá odpověď na tuto evaluační otázku je zároveň tím nejsložitějším v hodnocení nejenom 
úspěšnosti jednotlivého žáka, ale i školy, celého ŠVP, práce učitelů a zřejmě nelze najít jednoduchý 
mechanismus, jak na ni spolehlivě teď právě v daném čase odpovědět. (Teprve další život žáka ukáže, 
do jaké míry se nám podařilo vytčené vzdělávací cíle naplnit.) 
Podstatou praktického objektivního hodnocení úspěšnosti vzdělávání by tedy mělo být hodnocení 
úspěšnosti dosažení vzdělávacích cílů a vybavení žáka těmi dílčími klíčovými kompetencemi, které ve 
svém souhrnu ke klíčovým kompetencím vedou. Struktura ŠVP umožňuje v této souvislosti se při 
evaluaci zaměřit na očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí a na konkretizované výstupy 
(učivo), které tvoří v jednotlivých ročnících a v jednotlivých vzdělávacích předmětech základ.  
Klíčovou roli mezi evaluačními činnostmi zaujímá v ŠVP hodnocení a klasifikace žáka učitelem. Přímo 
v průběhu výchovně vzdělávacího procesu (a také za určité časové období) poskytuje učitel žákovi 
nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se mu daří dosahovat dílčích 
konkretizovaných výstupů, které vedou k oněm klíčovým kompetencím. 
V hodnocení žáka v našem ŠVP nedáváme žádné formě přednost. Stejně jako výběr vhodných forem a 
metod výuky je i výběr forem a metod hodnocení žáka plně v rukou učitele. Metody a forma, které 
uvádíme na závěr této kapitoly, jsou pro vyučujícího jen doporučením a návodem, které z nich může 
zvolit. Při výběru jednotlivých forem a metod by měl vyučující zvážit i její „motivační dopad“ na žáka 
s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti.  
Hodnocení je pedagogicky zdůvodnitelné, odborně správné a doložitelné. 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (klasifikací). 
Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělání a chování žáků jsou součástí našeho školního řádu 
a jsou zformulovány do Školních pravidel hodnocení a chování žáků. Rodiče jsou pravidelně začátkem 
nového školního roku s těmito pravidly seznamováni. 
Hlavním účelem hodnocení je motivovat žáka a poskytnout nezbytnou zpětnou vazbu. Je žádoucí, aby 
si kvalitní zpětnou vazbu dokázali vytvořit žáci sami a naučili se vlastnímu kritickému sebehodnocení a 
hodnocení druhých spolužáků. Proto jsme v rámci disponibilních hodin zařadili do našeho ŠVP 
komunitní kruhy v každém ročníku po jedné hodině týdně, aby se v této době žáci učili hodnotit, 
posuzovat, porovnávat práci svou i ostatních. 
Každému žákovi je založeno „portfolio “, do kterého si  ukládá své práce ze všech vyučovacích 
předmětů. Pravidelně ke konci měsíce provádíme písemné hodnocení práce za uplynulý měsíc v Ma a 
ČJ – žáci si napíší své vlastní hodnocení jejich výsledků (zdarů i nezdarů) v obou předmětech a učitelé 
k tomu připisují své vlastní postřehy, názory, hodnocení. Posíláme pak vše k nahlédnutí a podpisu 
rodičům. Toto praktikujeme u žáků 2. – 5. ročníku. Žákům 1. ročníku je s měsíční pravidelností psáno 
slovní hodnocení jejich úspěchů a pokroků, názory, co mají zlepšit. Opět je vše posíláno rodičům, kteří 
mají možnost se též písemně k  hodnocení jejich dítěte vyjádřit. Vítáme záporné poznámky, neboť nám 
slouží jako návod ke zlepšení naší práce.  
Za neopomenutelný princip hodnocení považujeme v ŠVP převahu pozitivní motivace. 
 
 
Nástroje hodnocení, které používáme ve výuce: 

  B     beseda Pís písemná práce 
  ČD     čtenářský deník PS práce ve skupinách    
  DC     doplňovací cvičení Ps přepis    
  D     dramatizace PÚ   problémové úlohy 
  Di      diktát R   referát 
  E     exkurze ŘR   řízený rozhovor 
  MoS   modelová situace SÚ   slohový útvar 
  PD popis s demonstrací T   test 
  Port portfolio Ú   ústní zkoušení 
  PP praktické předvedení Pě   pětiminutovka 



  O opis V   vyprávění 
  ÚD ústní diktát IP   individuální práce 
  P popis 
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VII)  PŘEHLED ZKRATEK POUŽITÝCH V ŠVP 
 

1. Názvy vyučovacích předmětů 
AJ Anglický jazyk 
CJ Cizí jazyk 
ČJ Český jazyk 
Ma Matematika 
NJ Německý jazyk 
Prv Prvouka 
Př Přírodověda 
Pč Pracovní činnosti 
TV Tělesná výchova 
Vl Vlastivěda 
VV Výtvarná výchova 
 
2.  Nástroje hodnocení 
viz kapitola číslo VI) 
 
3. Jiné zkratky 
ČŠI  Česká školní inspekce 
EU  Evropská unie 
ICT  Informační a komunikační technologie 
IZS  Integrovaný záchranný systém 
KALIBRO Evaluační testy Kalibro 
MŠMT  ministerstvo školství 
OVO  očekávané výstupy 
PC  osobní počítač 
PPP  pedagogicko-psychologická poradna 
SPC  speciální pedagogické centrum 
PT  průřezové téma 
RVP  rámcový vzdělávací program 
RVP ZV RVP  pro základní vzdělávání 
ŘŠ  ředitel školy 
SCIO  evaluační testy Scio 
SPUCH  speciální poruchy učení a chování 
VPUCH  vývojové poruchy učení a chování 
ŠVP  školní vzdělávací program 
U  učivo 
ZŠ  základní škola 
ZV  základní vzdělávání 

 OSV osobnostní a sociální výchova 
 VDO výchova demokratického občana 
 VMEGS výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 MkV multikulturní výchova 
 EV environmentální výchova 
 MV mediální výchova 
 SG sportovní gymnastika 
 HČJ herní činnost jednotek 
 HČD herní činnost družstev 
 RSOV rychlost, síla, obratnost, vytrvalost 
 SÚ slovní úloha 
 DV dílčí výstup 
 ŽA Živá abeceda 
 VOV vizuálně obrazné vyjadřování 
 BOZ bezpečnost a ochrana zdraví 
 DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 SRPDŠ Sdružení rodičů a přátel dětí školy 
 ObÚ obecní úřad 
  



DODATEK č.1, část I. 
 
 

STANDARDY  

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 

5. ročník 
 
 
 
 

Účinnost od 1. 9. 2012 
 

  



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
KOMUNIKA ČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČTENÍ 
OVO 12    
OVO 13 Žák vybere z nabídky vhodný nadpis 

Žák posoudí na základě přečteného 
textu pravdivost / nepravdivost tvrzeni  
Žák posoudí, zda daná informace 
vyplývá / nevyplývá z textu 
Žák vyhledá v textu odpověď na 
zadanou otázku  
Žák vystihne hlavní myšlenku textu 
Žák vybere z nabídky slov slova klíčová 
vztahující se k zadanému textu 
Žák rozhodne, které informace v textu 
jsou nepodstatné pro smysl (vyznění) 
textu 
Žák vypíše požadovanou informaci 
z textu  
Žák utřídí přečtené informace, vybere 
podstatná fakta 

  

NASLOUCHÁNÍ 
OVO 14 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žák sestaví jednoduchý slohový útvar 
(adresa, zpráva, vzkaz, oznámení, 
pozvánka) 
Žák posoudí, zda náležitosti daného 
slohového útvaru jsou úplné, či zda něco 
chybí 
Žák sestaví z vět (či krátkých odstavců) 
na základě časové a  

příčinné souvislosti příběh, sdělení  

  



 
 
 

Žák vybere z nabídky větu, která je 
vhodná jako závěr k dané ukázce 
 

OVO 15 
 

Žák vyslechne sdělení a reprodukuje / 
napíše jeho obsah /smysl 

Žák vyslechne vzkaz a reprodukuje ho 
další osobě 

 

  

MLUVENÝ PROJEV 
OVO 16 Žák na základě zadaných informací vede 

dialog, telefonický hovor  
(s kamarádem, s dospělým), zanechá 
vzkaz na záznamníku  
Žák posoudí, zda v uvedené ukázce 
dialogu, telefonického rozhovoru nebo 
vzkazu na záznamníku něco chybí nebo 
zda je úplná 

Žák změní dialog na vzkaz apod. 
 

  

OVO 17 Žák vybere z předložených ukázek tu, 
která výrazně ovlivňuje rozhodování 
člověka 
Žák vybere z nabídky možností, čeho 
chtěla reklama dosáhnout 

  

OVO 18 Žák na základě zadání předvede 
s náležitou intonací, přízvukem a 
tempem řeči různá sdělení - 
oznámení, příkaz, prosbu, omluvu – 
a respektuje při tom rozdílného 
adresáta 

Žák se vhodně představí ostatním dětem, 
dospělému  

 

  

OVO 19 Žák rozliší ve slyšené ukázce spisovnou a   



nespisovnou výslovnost  
(sme, dyž vo tom apod.) 
Žák při veřejné komunikační situaci 

využívá spisovnou výslovnost 
 

PÍSEMNÝ PROJEV 
OVO 20 Žák píše správně po stránce obsahové i 

formální vypráv ění  
Žák sestaví popis předmětu 
(zvířete/osoby) a popis pracovního 
postupu 
Žák napíše soukromý dopis se všemi 
náležitostmi  
Žák v ukázce dopisu doplní, co chybí 

  

OVO 21 Žák k zadanému textu přiměřené 
délky vytvoří jeho osnovu (nejméně o 
třech bodech) 
Žák zařadí do přečtené ukázky vyprávění 
nabízený text na vhodné místo 

  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
SLOVNÍ ZÁSOBA A TVO ŘENÍ SLOV 

OVO 30 Žák vybere z nabídky slovo, které má 
významem nejblíže k zadanému slovu 
Žák nahradí v textu slovo slovem 
významem protikladným, významem 
stejným nebo podobným, citově 
zabarveným, nespisovné slovo slovem 
spisovným  
Žák vyhledá v textu slovo 
vícevýznamové, vysvětlí jeho další 
významy 
Žák rozhodne, zda dvojice slov splňuje 
požadovanou podmínku (pro opozita) 

  



OVO 31 Žák ur čí kořen slova, část příponovou, 
předponovou 
Žák rozliší, v kterých případech se jedná 
o slova příbuzná a v kterých o tvary 
téhož slova  
Žák rozliší, která slova jsou příbuzná se 
zadaným slovem a která ne  
Žák k danému slovu uvede slova 
příbuzná 

  

TVAROSLOVÍ 
OVO 32 Žák určí slovní druh vyznačeného slova 

ve větě (kromě částic) 
Žák vybere z krátkého textu větu, která 
obsahuje / neobsahuje určený slovní druh  
Žák určí u podstatného jména rod, číslo, 
pád a vzor a na základě této znalosti 
používá podstatná jména ve správném 
tvaru v mluveném i psaném projevu.  
Žák rozliší přídavné jméno tvrdé a 
měkké, ve spojení přídavného a 
podstatného jména určí u přídavného 
jména jeho pád, číslo, rod a na základě 
této znalosti používá přídavná jména ve 
správném tvaru v mluveném i psaném 
projevu 
Žák určí osobu, číslo, způsob (u způsobu 
oznamovacího čas) u slovesa, užívá 
slovesa ve správných tvarech mluveném 
i psaném projevu  
Žák rozliší, zda věta je/není napsaná 
gramaticky správně 

  

OVO 33 Žák vyhledá v textu nespisovný tvar   



podstatného a přídavného jména a 
slovesa a nahradí ho tvarem 
spisovným  
(doporučujeme pro autory testů rozložit 
na dvě úlohy na sebe navazující: v 1. 
kroku žák vyhledá/nevyhledá, ve 2. 
kroku vyhledané nahradí/nenahradí) 
Žák doplní zadaný tvar podstatného 
jména do věty tak, aby to bylo 
mluvnicky a pravopisně správně (1. a 4. 
pád rod mužský životný). 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
SKLADBA 

OVO 34 Žák vyhledá ve větě základní skladební 
dvojici (podmět vyjádřený, 
nevyjádřený, několikanásobný) 
Žák vyhledá ve větě určovací skladební 
dvojice (bez terminologie) 

  

OVO 35 Žák rozliší větu jednoduchou a souvětí  
Žák rozhodne, který větný vzorec 

odpovídá zadanému větnému celku  
 

  

OVO 36 Žák nahradí spojovací výraz v souvětí 
tak, aby smysl zůstal zachován  

Žák spojí věty v souvětí pomocí 
vhodného spojovacího výrazu 

 

  

PRAVOPIS 
OVO 37 Žák správně píše/doplní i/y ve 

vyjmenovaných slovech a slovech 
s nimi příbuzných  

  



Žák píše správně z hlediska pravopisu 
lexikálního a morfologického 
 

OVO 38 Žák na základě znalosti shody přísudku 
s podmětem používá správné tvary 
příčestí minulého činného v mluveném 
i psaném projevu  
Žák doplní správně čárky do 
zadaného textu (oslovení,  
 několikanásobný větný člen) 
 

  

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

POSLECH LITERÁRNÍCH TEXT Ů, ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ 
OVO 43 Žák zpracuje stručné sdělení 

(referát) o přečtené knize, 
prezentuje ho spolužákům, 
zakládá do portfolia nebo 
zapisuje do čtenářského deníku  

Žák řekne, jak na něj vyslechnutá / 
přečtená ukázka působí 

  

TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM 
OVO 44 Žák přednese a volně reprodukuje 

text  
Žák vytvoří vlastní text na dané či 

vlastní téma 
Žák napíše pohádku, bajku  
 

  

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY 
OVO 45 Žák rozhodne, z kterého druhu / žánru je 

úryvek – řešení v nabídce (úryvek 
  



z poezie, komiksu, z naučného textu – 
encyklopedie, z návodu k použití, 
z pohádky)  
 

OVO 46 Žák rozhodne, zda ukázka je pohádka, 
pověst nebo bajka  
Žák rozhodne, zda ukázka je poezie, 
nebo próza 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DODATEK č.1, část II. 
 
 

STANDARDY  

ANGLICKÝ JAZYK 
 

5. ročník 
 
 
 
 

Účinnost od 1. 9. 2012 
 

 



Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

OVO 6 Rozumí známým slovům a jednoduchým 
větám se vztahem k osvojovaným tématům. 
V textech vyhledá požadované informace. 
Rozumí krátkým pokynům v textu. 
Rozumí známým slovům a základním větám, 
které se vztahují k rodině, škole, volnému času a 
dalším známým tématům v projevu, který je 
pronášen pomalu a zřetelně. 
Rozumí základním číselným údajům. 
Rozumí pokynům učitele. 

  

OVO 7 Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých 
autentických materiálů (časopisy, obrazové a 
poslechové materiály) a využívá je při své 
práci. 
V textech s vizuální oporou porozumí hlavní 
myšlence. 
Vyhledá informace k tématu v časopise nebo 
na webové stránce a tyto informace využije. 
Rozumí obsahu a smyslu ústních sdělení a 
otázek, které se vztahují k rodině, škole, volnému 
času a dalším známým tématům, v projevu, který 
je pronášen pomalu a zřetelně. 

  

OVO 8 Čte nahlas plynule a foneticky správně 
jednoduché texty obsahující známou slovní 
zásobu. 
Srozumitelně vyslovuje čtený text obsahující 
známou slovní zásobu. 

  

OVO 9 Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou 
informaci a vytvoří odpověď na otázku. 
V textech vyhledá požadované informace. 
Vytvoří odpověď na otázku týkající se textu. 

  

OVO 10 Používá dvojjazyčný slovník. 
Vyhledá neznámé slovo v anglicko-české i 
česko-anglické části slovníku. 

  



PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI  
OVO 11 Sestaví gramaticky a formálně správně 

jednoduché písemné sdělení, krátký text a 
odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje 
do formulářů. 
Napíše blahopřání, pohlednici nebo krátký 
neformální email kamarádovi. 
Sestaví gramaticky a formálně správně odpověď 
na sdělení. 
Vyplní osobní údaje ve formuláři. 

  

OVO 12 Reprodukuje ústně i písemně obsah 
přiměřeně obtížného textu a jednoduché 
konverzace. 
Písemně převypráví obsah textu s pomocí 
obrázku nebo osnovy. 
Shrne písemně obsah krátké slyšené konverzace. 
Ústně převypráví obsah textu s pomocí obrázku 
nebo osnovy. 
Shrne ústně obsah krátké slyšené konverzace. 

  

OVO 13 Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu 
textu. 
Svými slovy vyjádří smysl textu. 

  

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI  
OVO 14 Aktivn ě se zapojí do jednoduché konverzace, 

pozdraví a rozloučí se s dospělým i 
kamarádem, poskytne požadovanou 
informaci. 
Na základě reálné situace jednoduše reaguje 
v zadané roli, pozdraví, zeptá se a odpoví na 
otázky, rozloučí se. 
Mluví o tom, co má a nemá rád, co se mu líbí a 
nelíbí. 

  

 



DODATEK č.1, část III.  
 
 

STANDARDY  

MATEMATIKA 
 

5. ročník 
 
 
 
 

Účinnost od 1. 9. 2012 
 

 



 
 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
ČÍSLA A POČETNÍ OPERACE 

OVO 6 -žák zpaměti sčítá a odčítá čísla do sta, 
násobí a dělí v oboru malé násobilky  
-žák využívá komutativnost sčítání a 
násobení při řešení úlohy a při provádění 
zkoušky výpočtu 
-žák využívá asociativnost sčítání a 
násobení při řešení úloh s užitím závorek 
-žák využívá výhodného sdružování čísel 
při sčítání několika sčítanců bez závorek 

  

OVO 7 -žák správně sepíše čísla pod sebe (dle 
číselných řádů) při sčítání, odčítání, 
násobení a dělení přirozených čísel 
-žák aplikuje při písemném výpočtu 
znalost přechodu mezi číselnými řády 
-žák využívá znalosti malé násobilky při 
písemném násobení a dělení nejvýše 
dvojciferným číslem  
-žák provádí písemné početní operace 
včetně kontroly výsledku  
-žák dodržuje pravidla pro pořadí operací 
v oboru přirozených čísel 

  

OVO 8 -žák přečte a zapíše číslo (do milionů) s 
užitím znalosti číselných řádů desítkové 
soustavy  
-žák využívá rozvinutého zápisu čísla 
(do milionů) v desítkové soustavě  

  



-žák porovnává čísla do milionů 
-žák zaokrouhluje čísla do milionů s 
použitím znaku pro zaokrouhlování 
-žák užívá polohové vztahy („hned 
před“, „hned za“) v oboru přirozených 
čísel  
-žák se orientuje na číselné ose a jejích 
úsecích  
-žák provádí číselný odhad a kontrolu 
výsledku 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 9 -žák porozumí textu úlohy (rozlišuje 

informace důležité pro řešení úlohy) 
-žák přiřadí úloze správné matematické 
vyjádření s využitím osvojených 
početních operací   
-žák zformuluje odpověď k získanému 
výsledku 
-žák přiřadí k zadanému jednoduchému 
matematickému vyjádření smysluplnou 
slovní úlohu (situaci ze života) 
-žák tvoří slovní úlohu 
k matematickému vyjádření 

 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
OVO 13 
 
 
 
 
 
 

-žák provádí a zapisuje jednoduchá 
pozorování (měření teploty, průjezd 
aut za daný časový limit apod.) 
-žák vybírá a porovnává ze zadání úlohy 
data podle daného kritéria 
-žák posuzuje reálnost vyhledaných 
údajů 

  



OVO 14 
 

-žák doplní údaje do připravené tabulky 
nebo diagramu 
-žák vytvoří na základě jednoduchého 
textu tabulku, sloupcový diagram  
-žák vyhledá v tabulce nebo diagramu 
požadovaná data a porozumí vztahům 
mezi nimi (nejmenší, největší hodnota 
apod.) 
-žák používá údaje z různých typů 
diagramů (sloupcový a kruhový diagram 
bez použití %)   
-žák používá jednoduchých převodů 
jednotek času při práci s daty v jízdních 
řádech 
 
 
 

  

GEOMETRIE 
OVO 18 -žák rozezná základní rovinné útvary 

(čtverec, obdélník, trojúhelník a 
kružnice) 
-žák využívá k popisu rovinného útvaru 
počty vrcholů a stran, rovnoběžnost a  
kolmost stran 
-žák charakterizuje základní rovinné 
útvary a k zadanému popisu přiřadí 
název základního rovinného útvaru 
-žák využívá základní pojmy a značky 
užívané v rovinné geometrii (čáry: křivá, 
lomená, přímá; bod, úsečka, polopřímka, 
přímka, průsečík, rovnoběžky, kolmice) 
-žák využije znalosti základních 

  



rovinných útvarů k popisu a modelování 
jednoduchých těles (krychle, kvádr, 
válec)  
-žák narýsuje kružnici s daným 
poloměrem 
-žák narýsuje trojúhelník nebo 
trojúhelník se třemi zadanými 
délkami stran 
-žák narýsuje čtverec a obdélník s 
užitím konstrukce rovnoběžek a 
kolmic 
-žák dodržuje zásady rýsování 

Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezová témata 
OVO 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-žák rozlišuje obvod a obsah rovinného 
útvaru 
-žák s pomocí čtvercové sítě nebo 
měřením určí obvod rovinného útvaru 
(trojúhelníku, čtyřúhelníku, 
mnohoúhelníku) 
-žák porovnává obvody rovinných útvarů 
-žák graficky sčítá, odčítá a porovnává 
úsečky 
-žák určí délku lomené čáry graficky i 
měřením 
-žák převádí jednotky délky (mm, cm, 
dm, m, km) 
 

  

OVO 20 -žák vyhledá dvojice kolmic a 
rovnoběžek v rovině  
-žák načrtne kolmici a rovnoběžku ve 
čtvercové síti 
-žák narýsuje k zadané přímce 

  



 

 
 

 

rovnoběžku a kolmici vedoucí daným 
bodem pomocí trojúhelníku s ryskou 

OVO 21 
 
 
 
 
 
 
 
OVO 22 

-žák určí pomocí čtvercové sítě obsah 
rovinného útvaru, který lze složit ze 
čtverců, obdélníků a trojúhelníků 
-žák porovnává pomocí čtvercové sítě 
obsahy rovinných útvarů 
-žák používá základní jednotky obsahu 
(cm2, m2, km2) bez vzájemného 
převádění 
-žák pozná osově souměrné útvary (i v 
reálném životě) 
-žák určí překládáním papíru osu 
souměrnosti útvaru 
-žák vytvoří ve čtvercové síti osově 
souměrný útvar podle osy v lince mřížky 

  

NESTANDARTNÍ APLIKA ČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 
OVO 23 -žák vyhledá v textu úlohy potřebné 

údaje a vztahy  
-žák volí vhodné postupy pro řešení 
úlohy 
-žák vyhodnotí výsledek úlohy 

  



 
 
 
 
 


