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1. Identifikační údaje 
1.1 Název vzdělávacího programu: 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

1.2 Údaje o škole 
Název školy:  Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace 

Adresa školy:  Hartmanice 95 

 342 01 Sušice 

 okres Klatovy  

Ředitelka:  Mgr. Bc. Olga Kašíková 

Koordinátor ŠVP:  Mgr. Bc. Olga Kašíková 

 

Kontakty:  Telefon: +420 376 593 217 

 Web:  www.zshartmanice.cz 

 E-mail:  reditel@zshartmanice.cz 

 IDDS:  5pj965s  

 

1.3 Zřizovatel školy  
Město Hartmanice 

Hartmanice 75 

342 01 Sušice 

 

Kontakty:  Telefon:  +420 376 593 218 

 E-mail: podatelna@muhartmanice.cz  

 

  

mailto:reditel@zshartmanice.cz
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1.4 Platnost dokumentu  
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání nabyl platnosti v Základní škole 

Hartmanice, příspěvkové organizaci, 1. září 2022.  

 

 

 

 
 

Mgr. Bc. Olga Kašíková  

ředitelka 

Razítko školy 
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2. Charakteristika školy 
2.1 Velikost a úplnost školy 

Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace 

Identifikátor právnické osoby:  691 003 793 

IČO:  72550031 

Zařazení do sítě škol:  16.8. 2018 na základě rozhodnutí MŠMT,  

 č. j. MSMT - 24855/2018-2 

Zřizovatel:  Město Hartmanice 

Zřizovací listina:  Byla schválena usnesením zastupitelstva města  

 Hartmanice č. II./21/18/1 ze dne 24.5. 2018 

IZO: 102 164 347 

Kapacita žáků: 75 

 

Základní škola Hartmanice je neúplná škola s pěti postupnými ročníky. Vlivem nízkého 

počtů žáků, se ročníky spojují.  

Jsme tedy škola, která je založena na principech málotřídního vyučování. Své žáky 

vedeme k samostatnosti, ale zároveň ke spolupráci. Starší pomáhají mladším, zdatnější 

pomáhají slabším.  Otevírá se velký prostor pro individualizaci každému žáku. 

Své žáky vedeme také k zodpovědnosti za své vzdělávání, dáváme možnost o tom mluvit 

a diskutovat, učíme ke vzájemné úctě a respektu nejen k dospělým, ale i ke svým 

spolužákům. 

To vše mají možnost se naučit nejen během celého vzdělávacího procesu, ale i přímo 

natrénovat na Dětské radičce, která probíhá formou třídnické hodiny jednou týdně.  

 

Struktura Dětské radičky:  

1. Sociální nebo uvolňovací hra 

2. Zhodnocení týdne – co se mi líbilo, nelíbilo 

3. Návrhy na zlepšení situací vzniklých během týdne, jak to dělat lépe 

4. Návrhy na vylepšení naší školy, třídy 
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2.2 Vybavení školy 

Naše škola sídlí ve sloučené budově původní české a německé školy, která slouží městu 

Hartmanice již od r. 1893.  

Školní výuka probíhá jen v přízemí školy.  

Ve škole jsou učebny vybaveny interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. Ve všech 

učebnách a kabinetech je možné připojení do školní počítačové sítě a k internetu.  

K dispozici je také školní kuchyňka pro výuku praktických činností. Škola vlastní jednou 

tělocvičnou a hřiště, které se nachází na školní zahradě. Využívat můžeme i hřiště 

místního Sokolu Hartmanice. 

Provozujeme školní družinu, kde děti mohou trávit své volnočasové aktivity nebo se 

připravit na vyučování, psaní domácích úkolů je možné. 

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 
Pedagogický sbor je velmi malý. Skládá se ze 2-4 učitelek, vždy dle potřeby, jedné 

vychovatelky, případně podle potřeb asistentů pedagoga.  

Aktuální seznam pedagogů je možné najít na internetových stránkách školy: 

www.zshartmanice.cz.  

 

2.4 Spolupráce s rodiči 
Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků.  

Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně v žákovských knížkách a 

na třídních schůzkách, v případě potřeby mohou navštívit vyučující kdykoliv. Dobrá 

komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy.  

 

2.5 Školská rada 

Školská rada byla zřízena dne 1.1 2012 rozhodnutím zastupitelstva města Hartmanice 

č.VI./8/11/2 ze dne 22.12. 2011 ve smyslu ustanovení §167 odst. 2 zákona 561/ Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání s dodatkem 

na základě usnesení Zastupitelstva města Hartmanice č. II/2/18/9 ze dne 13.12. 2018. 
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2.6 Partnerské školy 
Německo  St. Gunther Grund – und Mittelschule Rinchnach,  

 Gehmannsberger Straße 10, 942 09 Rinchnach, tel. 099 21 78 54  

Švýcarsko  Schule Affoltern im Emmental, 3416, tel. 034 435 87 87  

 

2.7 Dále spolupracujeme  

 Pedagogicko-psychologická poradna Klatovy  

 Informační střediska  

 NP Šumava  

 Ochránci přírody  

 Městská knihovna Hartmanice  

 Horská synagoga Hartmanice  

 Muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Voda, Hartmanice  
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3. Charakteristika školního 
vzdělávacího programu 
3.1 Zaměření školy 
Celým svým výchovně vzdělávacím procesem se snažíme o to, aby každý žák dosáhl co 

nejvyšší možné úrovně vědomostí, dovedností a návyků.  

 Učíme žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.  

 Žáky vedeme k samostatnosti a zároveň k spolupráci, snažíme se o vzájemné 

učení od spolužáků. 

 Vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, 

podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, 

podporujeme výuku na počítačích a jejich mnohostranné využívání.  

 Rozvíjíme vědomí nezbytnosti dodržování stanovených pravidel, například 

pravidla školního řádu, pravidla vzájemného soužití mezi lidmi, spolupráce a 

vzájemné pomoci. 

 Vedeme a svým přístupem učíme žáky vzájemnému respektu. 

 Snažíme se žákům ukázat důležitost vzdělání a získání vědomostí, dovedností a 

návyků, známky jsou jen ukazatelé úrovně jejich vědomostí (neučíme se  

pro známky).   

 Klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, srovnatelnou péči 

věnujeme žákům nadaným i těm, kterým to ve škole zrovna moc nejde; velkou 

pomoc a podporu věnujeme žákům s poruchami učení, aby vyrovnali své 

nedostatky. 

 Preferujeme nejen intelektuální nadání, ale stejně tak podporujeme žáky i  

s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.  

 Vedeme žáky k aktivní ochraně a znalosti přírody.  

 Udržujeme dobré vztahy s NP Šumava a nadále s ním chceme spolupracovat. 

 Snažíme se rozvíjet pocit úspěchu a úspěšného uplatnění jednotlivců  

v nejrůznějších oblastech podle jejich vlastních zájmů a schopností.  
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3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 
Jsou uplatňované všemi pedagogickými pracovníky obecně ve všech předmětech.  

 

3.2.1 Kompetence k učení  

Umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení.  

 Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání 

informací.  

 Seznamujeme žáky s metodami efektivního učení a s vhodnými postupy 

potřebnými pro zvládnutí a domácí procvičování učiva.  

 Žáky vedeme k tomu, že vědí, co a jak se mají naučit.  

 Žáky vedeme k slovnímu sebehodnocení během výuky. Individuálním přístupem 

k žákům, maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.  

 Vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací v odborné literatuře,  

na internetu a v dalších médiích podle dostupnosti, následné přípravě a samostatné 

prezentaci vlastních výstupů v hodině (referáty, prezentace např. v PowerPointu, 

apod. podle charakteru zadání a možností žáků).  

 Učíme žáky zodpovědně a samostatně se připravovat na výuku důslednou 

kontrolou a vyžadováním zadaných úkolů.  

 Žáky i rodiče vedeme k poznání, že osvojené dovednosti a systém znalostí jsou 

důležitější než samotná známka na vysvědčení.  

 Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je 

podněcována jejich tvořivost.  

 Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád.  

 

3.2.2 Kompetence k řešení problému  

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

 Výuku vedeme tak, že žáci mohou někdy hledat různá řešení problému a svá 

řešení si musí dokázat obhájit.  

 Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami  

z praktického života, učíme je nebát se problémů a naopak je považovat za výzvu.  
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 Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných 

zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je 

uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat.  

 Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu.  

 Podněcujeme žáky k logickému uvažování a využívání jejich dovedností a  

k propojování znalostí z různých předmětů a oblastí. 

 Vedeme žáky k pochopení, že chyby jsou důležité pro nalezení cesty  

ke správnému řešení a pro dobré zvládnutí učiva. 

 Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží.  

 Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, 

realizaci i hodnocení.  

 

3.2.3 Kompetence komunikativní  

Vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci.  

 Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými 

ve škole i mimo školu.  

 Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a 

zároveň naslouchat názorům jiných.  

 Ve všech předmětech podle možností pracujeme s textem a rozvíjíme čtenářskou 

gramotnost žáků. 

 Při komunikaci vedeme žáky k toleranci a respektu k projevům ostatních 

jednotlivců, skupin, menšin i národů. 

 Učíme žáky aktivně naslouchat, volit vhodné jazykové prostředky odpovídající 

konkrétní komunikativní situaci. 

 Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami.  

 Uskutečňujeme vzájemná setkání s dětmi z naší MŠ.  
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3.2.4 Kompetence sociální a personální  

Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i práci druhých.  

 Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, čímž 

podporujeme u žáků rozvoj zdravých mezilidských vztahů a ochotu si navzájem 

pomáhat, poskytnout radu a také o ni požádat, za poskytnutou pomoc poděkovat.  

 Vedeme žáky k poznání, že podmínkou efektivní spolupráce je především vlastní 

zodpovědnost za svou práci, schopnost sebekontroly a sebekritiky, respektování 

názorů druhých. 

 Snažíme se odbourat strach dětí ze špatné odpovědi. 

 Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování. 

 Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi 

žáky.  

 

3.2.5 Kompetence občanské  

Připravujeme žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící 

své povinnosti.  

 Žáky vedeme k porozumění kultur jiných národů  

 Netolerujeme žádné projevy rasismu, xenofobie, antisemitismu, nacionalismu a 

vandalismu a vedeme žáky k tomu, aby uvedené negativní jevy dokázali 

rozpoznat a zaujmout k nim negativní postoj, včetně případné žádosti dospělého 

o pomoc. 

 Seznamujeme žáky s účinným chováním v krizových situacích, vedeme je  

k zodpovědnému chování v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. 

 Je kladen důraz na environmentální výchovu, ekologicky myslícího jedince 

(spolupráce s NP Šumava aj.).  
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3.2.6 Kompetence pracovní  

Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat 

získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci.  

 Požadujeme dodržování dohodnuté kvality, rozsahu a termínu vypracování 

zadaných úkolů. 

 Učíme žáky efektivně organizovat svou vlastní práci. 

 Umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky.  

 Výuku doplňujeme o praktické exkurze.  

 Vedeme žáky k dalšímu využívání získaných znalostí a dovedností v praktickém 

životě. 

 V odborných učebnách důsledně vyžadujeme dodržování řádu učebny a  

při veškeré činnosti pak dodržování norem hygieny a bezpečnosti práce. 

 Od žáků vyžadujeme takové chování, aby sobě či spolužákovi nezpůsobili úraz. 

 Pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájem o další orientaci. 

 Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi  

při profesní orientaci.  

 

3.2.7 Kompetence digitální 

Vedeme žáky k pochopení významu digitálních technologií pro lidskou společnost, 

ovládání běžně používaných digitálních zařízení a kritickému hodnocení přínosů 

digitálních technologií a reflektování rizik jejich využívání.  

 Pomáháme žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, 

sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, 

při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.  

 Učíme žáky ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá 

je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, 

které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít. 

 Vedeme je k získávání, vyhledávání, kritickému posuzování, spravování a sdílení 

dat, informací a digitálního obsahu, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, 

které odpovídají konkrétní situaci a účelu.  

 Učíme žáky vytvářet a upravovat digitální obsah, kombinovat různé formáty, 

vyjadřovat se za pomoci digitálních prostředků.  
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 Vedeme je k využívání digitálních technologií, aby si usnadnili práci, 

zautomatizovali rutinní činnosti, zefektivnili či zjednodušili své pracovní postupy 

a zkvalitnili výsledky své práce.  

 Vedeme je k pochopení významu digitálních technologií pro lidskou společnost, 

seznámení se s novými technologiemi.  

 Učíme žáky kriticky hodnotit přínosy digitálních technologií a reflektovat rizika 

jejich využívání.  

 Učíme žáky předcházet situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím 

s negativním dopadem na jejich tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních; při 

spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí jednat eticky.  

 

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

Škola je otevřená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům s podpůrnými 

opatřeními, žákům nadaným i žákům s mimořádným nadáním.  Na základě diagnostiky 

školského poradenského zařízení (ŠPZ) jsou konzultovány, plánovány a využívány 

vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci s podpůrnými opatřeními i žáci nadaní 

a mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného 

posudku poradenského pracoviště třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci, ve 

spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán 

(IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, je doplněna  

v případě potřeby dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci.  

Školní poradenské pracoviště naší školy řídí ředitelka školy, která koordinuje činnost 

třídních učitelů, učitelů ostatních předmětů, asistentů pedagogů.  
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3.4 Zabezpečení výuky žáků s přiznanými 
podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně  

Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním i 

sociálním znevýhodněním. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k 

naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na 

rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná 

opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. 

Pedagogové školy se snaží zjišťovat obtíže výchovného i výukového charakteru žáků již 

v zárodku a snaží se hledat možná řešení problémů.  

V případě výukových potíží je to především včasné rozpoznání specifických poruch 

učení. Při vzdělávání žáků je třeba zohledňovat jejich specifika: problémy v učení – čtení, 

psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování podstatného a podružného; 

neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat 

se změnou; problémy s technikou učení; problémy s porozuměním významu slov; 

krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní paměti, malá představivost; 

nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit 

problémy a vnímat souvislosti. 

Následují konzultace se zákonnými zástupci jednotlivých žáků, kdy se stanoví vhodné 

metody a formy práce žáka ve škole. S učiteli jsou probírány momentální možnosti dítěte, 

vhodná forma zjišťování dovedností, znalostí a hodnocení výkonu žáka.  
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3.4.1 Podpůrná opatření prvního stupně  

Uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu 

pedagogické podpory. Škola identifikuje speciální vzdělávací potřeby žáka, navrhuje 

podpůrná opatření v 1. stupni podpory, realizuje podpůrná opatření v 1. stupni podpory a 

vyhodnocuje podpůrná opatření.  

 

3.4.1.1 Plán pedagogické podpory (PLPP)  

Sestavuje třídní učitel. PLPP má písemnou podobu a je určen pro práci daných 

vyučujících s konkrétním žákem. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory  

s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů 

kontroly osvojení znalostí a dovedností. Je stanoven termín přípravy PLPP a organizace 

společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Plán stručně 

popisuje, kde má žák problémy, co se v postupech práce změní a jak se to promítne do 

metod práce, organizace vzdělávání žáka i jeho hodnocení.  

Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků školy. Pro žáky s přiznanými 

podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP. 

V případě, že škola zjistí, že tato podpůrná opatření stačí k naplnění speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka, bude je dále používat do té doby, po kterou jsou efektivní 

(může to trvat celou školní docházku…).  

V případě, že nejpozději po šesti měsících škola zjistí, že podpůrná opatření, která 

realizuje, nestačí a nenastalo očekávané zlepšení ve výkonech (chování, projevech…) 

žáka, bude kontaktovat prostřednictvím zákonného zástupce školské poradenské zařízení. 

Pro tento případ zpracuje škola zprávu o poskytnuté pedagogické podpoře,  

ve které jasně uvede:  

 Jaký problém ve vzdělávání žáka nastal  

 Jaká podpůrná opatření byla uplatňována  

 Jak jsou vyhodnocena  
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3.4.1.2 Školské poradenské zařízení provede diagnostiku žáka a na jejím 

základě stanoví:  

 Zda je v kompetenci školy pokračovat v uplatňování podpůrných opatření  

1. stupně (mohou být navržena jiná opatření z tohoto stupně),  

 Zda jsou speciální vzdělávací potřeby žáka natolik závažné, že je třeba využít 

podpůrných opatření z vyšších stupňů podpory (druhého až pátého stupně 

podpory).  

 

3.4.2 Podpůrná opatření druhého až pátého stupně  

Lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-

pedagogického centra). Školské poradenské zařízení identifikuje speciální vzdělávací 

potřeby žáka, navrhne podpůrná opatření ve 2. až 5. stupni podpory, spolupracuje  

se školou (metodicky vede) při jejich realizaci, vyhodnocuje efektivitu navržených a 

poskytovaných podpůrných opatření. V případě, že ŠPZ doporučí vypracování 

Individuálního vzdělávacího plánu (IVP), podávají zákonní zástupci žádost o jeho 

vytvoření řediteli školy. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě  

po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději  

do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí 

IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného 

hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli 

vyučovacích předmětů, zákonní zástupci se s ním seznámí a pak svým podpisem potvrdí 

jeho plnění.  

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého stupně je ŠVP podkladem  

pro tvorbu IVP. IVP může být během roku upravován podle potřeb žáka.  

V případě podpůrného opatření spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů pro žáky  

od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň 

pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.  

 

3.4.2.1 Specifikace provádění podpůrných opatření 

 Uplatnění zdravotních hledisek a respektování individuality a potřeb žáka  

 Respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků  



 

 

19 

 

 Uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu  

při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky, které 

umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi  

 Respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času  

k zvládnutí úkolů  

 Střídání forem a činností během výuky  

 Využívání skupinové výuky  

 Postupný přechod k systému kooperativní výuky  

 V případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká 

přestávka  

 Zohlednění druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení 

výsledků vzdělávání  

 Provádění potřebných změn, případně úprav školního prostředí  

 Spolupráce se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a 

odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby 

spolupráce s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních 

vzdělávacích plánů)  

 Podpora nadání a talentu žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky  

 Úprava a formulování očekávaných výstupů vzdělávacích oborů v jednotlivých 

obdobích tak, aby byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné, 

a těmto výstupům přizpůsobit i výběr učiva  

 Umožnění – pokud zdravotní stav žáka (žáků) objektivně neumožňuje realizaci 

vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru ŠVP nebo jeho části – 

nahrazení příslušného vzdělávacího obsahu nebo jeho části příbuzným, případně 

jiným vzdělávacím obsahem, který lépe vyhovuje jeho (jejich) vzdělávacím 

možnostem  

 Pravidelné a systematické doučování ve škole  

 Umožnění v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta 

pedagoga ve třídě nebo studijní skupině  
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3.5 Zabezpečení výuky žáků nadaných a 
mimořádně nadaných  

Škola vyhledává a rozvíjí talent, nadání a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování nadání 

a mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě 

závěrů odborného vyšetření sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. 

Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku. V rámci výuky je 

zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka 

učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností  

v oblasti jeho nadání. 

Identifikace mimořádného nadání je dlouhodobý proces. Uplatňují se při něm metody 

pedagogické, psychologické, pedagogicko-psychologické i laické. Jde především  

o pozorování žáků ve školní práci, rozbor výsledků práce žáka a portfolia žáka, hodnocení 

testů a úloh, rozhovory se žákem a jeho zákonnými zástupci. Především u žáků do 9 let 

je náročné jednoznačně stanovit, zda se jedná o mimořádné nadání, nebo  

o nerovnoměrný (zrychlený) vývoj, který se postupně může vyrovnávat s věkovou 

normou a ve výsledku se může pohybovat v pásmu lepšího průměru.  
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3.5.1 Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných  

Individuální vzdělávací plán nadaného a mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel 

ve spolupráci učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání 

žáka a též se školským poradenským zařízením. IVP nadaného a mimořádně nadaného 

žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel  

se zákonnými zástupci žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného 

v souladu s platnými právními předpisy. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě 

po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je vytvořen nejpozději  

do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení.  

Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat termín 

průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i na kratší období 

než je školní rok. IVP může být upravován a doplňován v průběhu školního roku.  

 

3.5.1.1 Specifika mimořádně nadaných žáků  

 Žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky  

 Problematický přístup k pravidlům školní práce  

 Tendence k vytváření vlastních pravidel  

 Sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, který 

může být i kontroverzní  

 Vlastní pracovní tempo  

 Vytváření vlastních postupů řešení úloh, které umožňují kreativitu  

 Malá ochota ke spolupráci v kolektivu  

 Rychlá orientace v učebních postupech  

 Záliba v řešení problémových úloh zvláště ve spojitosti s vysokými schopnostmi 

oboru; přeceňování svých schopností u žáků s pohybovým nadáním  

 Kvalitní koncentrace, dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů, 

 Vhled do vlastního učení  

 Zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, především  

ve vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte  

 Potřeba projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí  
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Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků by měl způsob výuky žáků 

vycházet důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace.  

 

3.5.1.2 Specifikace provádění podpůrných opatření pro nadané a 

mimořádně nadané žáky  

 Předčasný nástup dítěte ke školní docházce  

 Individuální vzdělávací plány  

 Doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu  

 Zadávání specifických úkolů  

 Zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů  

 Vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech  

 Vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích 

předmětech  

 Účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších 

ročnících  

 Občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností 

volby na straně žáka  

 Příprava a účast na soutěžích  

 Možnost přeřazení do vyššího ročníku  
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3.6 Začlenění průřezových témat 
Průřezová témata jako povinná součást základního vzdělávání jsou integrována  

do jednotlivých vyučovacích předmětů. Všechny tematické okruhy jednotlivých 

průřezových témat jsou zařazeny do vyučovacích předmětů podle následující tabulky.  

3.6.1 Osobnostní a sociální výchova  

Tematické okruhy 

1. stupeň 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

 

3.6.1.1 Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností poznání 

OSV – OR – 1  

MA 

TV 

VV 

ČJ 

PRV 

HV 

TV 

VV 

ČJ 

HV 

TV 

HV 

VV 

TV 

AJ 

VV 

TV 

AJ 

VV 

Sebepoznání a sebepojetí 

OSV – OR – 2 

TV 

ČJ 

PRV 

VV 

PČ 

HV 

TV 

PRV 

VV 

PČ 

HV 

ČJ 

TV 

AJ 

PRV 

VV 

PČ 

HV 

TV 

AJ 

VV 

PČ 

HV 

PŘ 

ČJ 

TV 

AJ 

PŘ 

VV 

PČ 

HV 

Seberegulace a sebeorganizace  

OSV – OR – 3 

TV 

ČJ 

PČ 

TV 

ČJ 

PČ 

 

MA 

TV 

PČ 

HV 

TV 

AJ 

PČ 

INF 

TV 

AJ 

PČ 
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Psychohygiena 

OSV – OR – 4 

TV 

ČJ 

HV 

TV 

ČJ 

HV 

TV 

HV 

 

 

TV 

HV 

PŘ 

 

TV 

PŘ 

HV 

 

Kreativita 

OSV – OR – 5 

VV 

PČ 

ČJ 

HV 

HV 

VV 

ČJ 

PČ 

ČJ 

PČ 

VV 

HV 

TV 

VV 

ČJ 

PČ 

HV 

IT 

IT 

TV 

PČ 

HV 

VV 

ČJ 

 

3.6.1.2 Sociální rozvoj  

Poznání lidí 

OSV – SR – 1 

AJ 

PRV 

ČJ 

TV 

HV 

TV 

PRV 

HV 

AJ 

TV 

PRV 

HV 

TV 

VL 

PŘ 

TV 

VL 

PŘ 

Mezilidské vztahy 

OSV – SR – 2 

PRV 

ČJ 

VV 

TV 

TV 

ČJ 

VV 

TV 

PRV 

VV 

 

TV 

VL 

VV 

AJ 

HV 

PŘ 

TV 

VL 

PŘ 

VV 

HV 

Komunikace 

OSV – SR – 3 

ČJ 

HV 

TV 

TV 

ČJ 

PRV 

TV 

AJ 

HV 

ČJ 

TV 

AJ 

TV 

IT 

AJ 
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PČ HV 

PČ 

PRV 

ČJ 

PČ 

IT 

PČ 

ČJ 

PČ 

 

Kooperace a kompetice 

OSV – SR – 4 

ČJ 

VV 

PČ 

TV 

MA 

TV 

ČJ 

PČ 

VV 

MA 

TV 

ČJ 

VV 

PRV 

PČ 

MA 

MA 

TV 

AJ 

VL 

PŘ 

VV 

PČ 

ČJ 

TV 

MA 

VL 

PŘ 

VV 

PČ 

ČJ 

 

3.6.1.3 Morální rozvoj  

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

OSV – MR – 1 

ČJ 

PRV 

TV 

PRV 

TV 

PRV 

TV 

TV 

PŘ 

PŘ 

TV 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika 

OSV – MR – 2 

ČJ 

TV 

HV 

ČJ 

TV 

HV 

TV 

HV 

ČJ 

HV 

VL 

TV 

HV 

IT 

ČJ 

PŘ 

TV 

HV 

IT 

ČJ 

PŘ 

VL 
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3.6.2 Výchova demokratického občana  

Tematické okruhy  

1. stupeň 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

Občanská společnost a škola 

VDO – 1  

PRV 

VV 

ČJ 

PRV 

VV 

VV VV VV 

Občan, občanská společnost a 

stát 

VDO – 2  

 PRV ČJ 

 

VL VL 

Formy participace občanů 

v politickém životě 

VDO – 3  

  PRV VL VL 

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

VDO – 4  

   VL VL 
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3.6.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech  

Tematické okruhy 
1. stupeň 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

Evropa a svět nás zajímá 

VMEGS – 1  

VV 

 

VV 

PRV 

AJ 

ČJ 

VV 

PRV 

VL 

ČJ 

VV 

HV 

ČJ 

VL 

VV 

HV 

Objevujeme Evropu a svět 

VMEGS – 2  

HV HV HV ČJ 

HV 

VL 

AJ 

VL 

ČJ 

HV 

Jsme Evropané 

VMEGS – 3  

  PRV VL 

VV 

ČJ 

HV 

VL 

VV 

ČJ 

HV 

 

 

  



 

 

28 

 

3.6.4 Multikulturní výchova  

Tematické okruhy 

1. stupeň 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

Kulturní diference 

MuV – 1  

TV 

PRV 

HV 

ČJ 

HV 

TV 

PRV 

ČJ 

PRV 

TV 

HV 

AJ 

VV 

VL 

ČJ 

TV 

HV 

AJ 

VV 

VL 

ČJ 

TV 

HV 

Lidské vztahy 

MuV – 2  

TV 

VV 

 

TV 

VV 

AJ 

TV 

 

ČJ 

VV 

TV 

HV 

VV 

TV 

ČJ 

HV 

Etnický původ 

MuV – 3  

 PRV PRV ČJ 

VV 

VL 

 

VV 

VL 

ČJ 

Multikulturalita 

MuV – 4  

   

 

HV ČJ 

AJ 

HV 

Princip sociálního smíru a 

solidarity 

MuV – 5  

   VL ČJ 

VL 
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3.6.5 Environmentální výchova  

Tematické okruhy 

1. stupeň 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

Ekosystémy 

EV – 1  

HV 

VV 

PRV 

PRV 

VV 

VV VV 

PŘ 

VL 

VV 

PŘ 

VL 

Základní podmínky života 

EV – 2  

TV 

PČ 

VV 

TV 

PČ 

VV 

TV 

PRV 

PČ 

VV 

PČ 

TV 

PŘ 

 

TV 

PČ 

PŘ 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

EV – 3  

VV 

 

MA 

PRV 

VV 

PRV 

VV 

VL 

PŘ 

VV 

PŘ 

VL 

VV 

Vztah člověka k prostředí 

EV – 4  

VV 

 

PRV 

VV 

PRV 

VV 

VV 

PŘ 

TV 

VL 

VV 

PŘ 

VL 

TV 
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3.6.6 Mediální výchova  

Tematické okruhy 
1. stupeň 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

MeV – 1  

   ČJ 

INF 

ČJ 

INF 

Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality 

MeV – 2  

   VV 

INF 

MA 

VV 

INF 

Stavba mediálních sdělení 

MeV – 3  

     

Vnímání autora mediálních 

sdělení 

MeV – 4  

 

 

  INF INF 

Fungování a vliv medií  

ve společnosti 

MeV – 5  

 PRV  PŘ ČJ 

PŘ 

Tvorba mediálních sdělení 

MeV – 6  

VV VV VV VV 

INF 

VV 

INF 

Práce v realizačním týmu 

MeV – 7  

VV VV VV VV VV 
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4. Učební plán  
1. STUPEŇ  

Předmět: Ročník: 

Celkem: 

název zkratka 1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk ČJ 8 9 8 7 7 40 

Cizí jazyk AJ - - 3 3 3 9 

Matematika MA 5 5 5 5 5 25 

Náš svět NS 2 3 3 4 4 15 

Hudební výchova HV 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova VV 1 1 1 2 2 7 

Informatika INF    1 1 2 

Tělesná výchova TV 2 2 2 2 2 10 

Pracovní činnosti PČ 1 1 1 1 1 5 

Celkem v ročníku: 20 22 24 26 26 118 
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5. Učební osnovy  
Vzdělávací oblast: 

5.1 Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: 

5.1.1 Český jazyk 

Ročník:  1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin týdně: 9 9 8 7 7 

 

5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v oblasti směřuje k: 

 Chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a 

kulturní vývoj národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního 

společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání  

 Rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako 

potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství  

 Vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného 

prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků 

a ke sdělování názorů  

 Zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí 

a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace  

 Samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce  

s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření  

 Získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému 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 a k rozvíjení emocionálního a estetického 

vnímání  
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5.1.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

Žák: 

 Poznává smysl svého učení, zefektivňuje jej, pokouší se o autoevaluaci  

 Osvojuje si nové znalosti a dovednosti pomocí vhodných metod  

 Používá odbornou terminologii  

 Snaží se o kultivovaný ústní projev  

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

 Učí se schopnosti řešit problémy při práci ve skupině 

 Zvládá problémové situace související s učivem českého jazyka 

 Samostatně řeší problémy, vyhledává informace k řešení problémů  

 Objektivně obhajuje svá rozhodnutí 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

 Pokouší se o prezentaci výsledků vlastní práce 

 Vhodně, cíleně a smysluplně argumentuje, vyslovuje vlastní názory, respektuje 

názory druhých 

 Při řešení úkolů komunikuje a domlouvá se se spolužáky, společně nacházejí 

vhodná řešení  

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

 Snaží se o důvěru v sebe sama 

 Při skupinovém vyučování aktivně spolupracuje se spolužáky při řešení problémů 

 Stručně a vhodně se pokouší diskutovat na téma daného problému 

 Učí se respektovat či přijmout názory druhých 



 

 

34 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

 Snaží se o uvědomění si vnitřních hodnot druhých lidí, pokouší se o empatii, 

odmítá jakékoli formy násilí 

 Uvědomuje si vlastní zodpovědnosti za životní prostředí 

 Dodržuje pravidla slušného chování 

 Učí se chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy 

 Zodpovědně se chová v krizových situacích (přivolání pomoci, poskytnutí první 

pomoci) 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

 Rozvíjí svou samostatnost, ale i spolupráci ve skupinách při praktických cvičeních 

 Dodržuje vymezená pravidla (řád školy, řády učeben, ochrana zdraví, životního 

prostředí) 

 Učí se účinnému používání pomůcek a vybavení 

 Pokouší se využít poznatků v běžném životě  

 

Kompetence digitální  

Žák: 

 Je motivován k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování 

slovní zásoby a správné výslovnosti.  

 Je veden k využívání online aplikací pro seznámení s reáliemi, které se týkají 

probíraných témat.  

 Je veden k dodržování zásad bezpečnosti při práci s online aplikacemi a zásad 

ochrany osobních údajů.  

 Je veden k získávání, vyhledávání informací, dat a kriticky je posuzuje
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5.1.2 Český jazyk 1. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA VDO – 1  

aktivně se zapojuje  

do kolektivu 

 

OSV – OR – 1  

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění 

 

OSV – OR – 1  

cvičení sebekontroly, 

sebeovládání – regulace 

vlastního jednání i 

prožívání, vůle 

 

OSV – SR -3  

cvičení pozorování a 

empatického a aktivního 

naslouchání  

 

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům přiměřené složitosti  

 

 čte slabiky, slova 

 tvoří jednoduché věty 

 hlasitě čte jednoduché věty  

se správnou intonací 

 rozumí přečtené větě, dokáže ji 

opakovat 

 rozumí mluveným pokynům 

přiměřené složitosti 

čtení 

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické 

návyky spojené se psaním  

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a 

číslic, správně spojuje písmena i slabiky; 

kontroluje vlastní písemný projev  

 

 zvládá základní hygienické 

návyky spojené s psaním 

 rozlišuje psací a tiskací písmena 

 píše psací písmena velké a malé 

abecedy 

 dokáže napsat slabiky a 

jednoduchá slova  

 dokáže přepsat tiskací písmo  

do psané podoby 

 dokáže psát diktát jednotlivých 

slov  

psaní 
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OSV – SR – 4  

rozvoj individuálních 

dovedností pro kooperaci  

 

OSV – MR – 1  

dovednosti pro řešení 

problémů a rozhodování  

z hlediska různých typů 

problémů a sociálních 

rolí  

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje 

svou nesprávnou nebo nedbalou 

výslovnost  

ČJL-3-1-03 respektuje základní 

komunikační pravidla v rozhovoru  

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených 

projevech správně dýchá a volí vhodné 

tempo řeči  

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti a vypráví podle nich 

jednoduchý příběh  

 

 tvoří smysluplné věty 

 pečlivě vyslovuje 

 dokáže vyprávět pohádky a 

příběhy podle obrázkové osnovy 

vyjadřovací 

schopnosti 

 

OSV – OR – 3  

Hledání pomoci  

při potížích 

 

OSV – OR – 5  

kreativita 

 

OSV – MR – 2 

vytváření povědomí  

o kvalitách typu 

odpovědnost, 

spolehlivost, 
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spravedlivost, 

respektování atd.  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

OSV-OR – 1  

cvičení dovedností 

zapamatování  

 

OSV – SR – 1 

vzájemné poznávání se 

ve skupině/třídě; rozvoj 

pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání 

výhod v odlišnostech; 

chyby při poznávání lidí 

 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a 

grafickou podobu slova, člení slova na 

hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 

samohlásky  

 

 

 zvládá jednotlivá písmena tiskací 

a psací, malá a velká 

 dokáže jednotlivá písmena a 

hlásky správně přečíst, vyslovit a 

napsat  

 skládá slabiky, slova 

písmena a hlásky 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

OSV – SR – 2  

péče o dobré vztahy; 

chování podporující 

dobré vztahy, empatie a 

pohled na svět očima 

druhého, respektování, 

podpora, pomoc  

 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti  

ve vhodném frázování a tempu literární 

texty přiměřené věku  

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity  

z přečteného textu  

 dokáže dramatizovat jednoduchý 

text 

 naučí se zpaměti básničku (min. 4 

verše) 

 

tvořivé činnosti  

s literárním textem 
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5.1.3 Český jazyk 2. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA OSV - MR – 2  

vytváří si povědomí  

o kvalitách typu 

odpovědnost, 

spolehlivost, 

spravedlnost, 

respektování druhých a 

respektování autorit; učí 

se být schopen pomoci a 

neočekávat protislužbu  

 

OSV – OR – 5  

kreativita 

 

OSV-OR – 1  

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění; cvičení 

dovedností 

zapamatování, řešení 

 

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům přiměřené složitosti  

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním 

texty přiměřeného rozsahu a náročnosti  

 čte s porozuměním jednoduché 

texty nahlas i potichu 

 dbá na správnou intonaci 

 umí odpovědět na otázky 

související s přečteným textem 

 v textu vyhledá určená slova, věty 

čtení 

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a 

číslic, správně spojuje písmena i slabiky; 

kontroluje vlastní písemný projev  

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické 

návyky spojené se psaním  

 zvládne správné tvary písmen 

abecedy, opis a přepis 

jednoduchých textů 

psaní  

ČJL-3-1-03 respektuje základní 

komunikační pravidla v rozhovoru  

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje 

svou nesprávnou nebo nedbalou 

výslovnost  

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených 

projevech správně dýchá a volí vhodné 

tempo řeči  

 spisovně se vyjadřuje ve větách 

 respektuje základní komunikační 

pravidla v rozhovoru 

 seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti 

 podle obrázkové osnovy vypráví 

děj 

 naslouchá druhým 

vyjadřovací 

schopnosti 
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ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i 

nonverbální prostředky řeči v běžných 

školních i mimoškolních situacích  

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků 

tvoří krátký mluvený projev  

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové 

posloupnosti a vypráví podle nich 

jednoduchý příběh  

problémů; dovednosti pro 

učení 

 

OSV – OR- 4 

dovednosti  

pro pozitivní naladění 

mysli a dobrý vztah  

k sobě samému  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA OSV – OR – 2  

cvičení sebekontroly, 

sebeovládání – regulace 

vlastního jednání i 

prožívání, vůle 

 

OSV – OR – 3  

dovednosti pro pozitivní 

naladění mysli a dobrý 

vztah k sobě samému  

 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a 

grafickou podobu slova, člení slova na 

hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 

samohlásky  

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: 

i/y po tvrdých a měkkých souhláskách  

 

 rozlišuje a vyjmenovává 

samohlásky, měkké, tvrdé a 

obojetné souhlásky 

 ovládá gramatiku měkkých a 

tvrdých souhlásek 

 umí abecedu, skládá slova podle 

abecedy 

hlásky 

 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: 

dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo 

morfologický šev;  

 rozděluje slova na slabiky 

 rozděluje slovo na konci řádku 

 rozlišuje zvukovou a psanou 

podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, 

vě, mě  

slabiky OSV – SR – 2  

péče o dobré vztahy; 

chování podporující 

dobré vztahy, empatie a 

pohled na svět očima 
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ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, 

zvláště slova opačného významu a slova 

významem souřadná, nadřazená a 

podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná  

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: 

velká písmena na začátku věty a  

v typických případech vlastních jmen 

osob, zvířat a místních pojmenování  

 

 ze slov tvoří smysluplné věty 

 rozlišuje vlastní jména osob a 

zvířat 

 pozná párové souhlásky - 

spodobu na konci slov, umí 

taková slova napsat 

 ví, co jsou synonyma, slova 

protikladná, slova nadřazená a 

podřazená, slova mnohoznačná  

slova druhého, respektování, 

podpora, pomoc 

 

OSV – SR – 3 

řeč zvuků a slov,  

dovednosti pro verbální i 

neverbální sdělování 

(technika řeči, výraz řeči, 

cvičení v neverbálním 

sdělování)  

 

OSV- SR – 4  

rozvoj sociálních 

dovedností pro kooperaci 

(jasná a respektující 

komunikace, řešení 

konfliktů, podřízení se, 

vedení a organizování 

práce skupiny)  

 

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět 

podle postoje mluvčího a k jejich 

vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové 

prostředky  

 pozná konec věty a začátek věty 

následující 

 věty začíná velkým písmenem 

 rozlišuje druhy vět – oznamovací, 

tázací, rozkazovací, přací 

věty MuV – 1  

jedinečnost každého 

člověka a jeho 

individuální zvláštnosti; 
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 rozlišuje a správně používá 

interpunkční znaménka na konci 

vět 

 zvládá seřadit věty v textu 

člověk jako nedílná 

jednota tělesné i duševní 

stránky, ale i jako součást 

etnika, základní problémy 

sociokulturních 

 

OSV – MR – 2  

 vytváření povědomí  

o kvalitách typu 

odpovědnost, 

spolehlivost, 

spravedlivost, 

respektování atd.  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve 

vhodném frázování a tempu literární texty 

přiměřené věku  

 naslouchá přednesu, sám přednáší 

zpaměti 

poslech literárních 

textů 

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze 

a ve verších, odlišuje pohádku od 

ostatních vyprávění  

 rozlišuje poezii a prózu, odlišuje 

pohádku od ostatních vyprávění 

zážitkové čtení a 

naslouchání 

 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity  

z přečteného textu  

 dokáže přečtený text vyprávět 

 je schopen vyjádřit svůj názor, 

pocity 

 dramatizuje text 

tvořivé činnosti  

s liter. textem 
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5.1.4 Český jazyk 3. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák: Žák:    

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA VDO – 2  

umí přijmout své 

povinnosti, přijímá 

odpovědnost za své činy; 

pracuje na vzájemné 

komunikaci a spolupráci, 

hledá příčiny 

nedorozumění a zdroje 

konfliktů 

 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním 

texty přiměřeného rozsahu a náročnosti  

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo 

mluveným pokynům přiměřené složitosti  

 

 zdokonaluje se v plynulém a 

výrazném čtení 

 zvládá číst potichu i předčítat 

nahlas 

 rozumí psaným pokynům 

přiměřené složitosti 

 orientuje se v textu 

 využívá četbu jako zdroj poznatků 

 čte s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti 

čtení 

 

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků 

tvoří krátký mluvený projev  

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické 

návyky spojené se psaním  

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a 

číslic, správně spojuje písmena i slabiky 

kontroluje vlastní písemný projev  

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

jednoduchá sdělení  

 dbá na úpravu v sešitě 

 píše věcně i formálně správně 

jednoduchá sdělení 

 umí věrohodně popsat předmět 

psaní OSV – OR – 5  

kreativita 

 

VMEGS – 1   

život dětí v jiných zemích; 

lidová slovesnost, zvyky a 

tradice národů Evropy 
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ČJL-3-1-03 respektuje základní 

komunikační pravidla v rozhovoru  

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje 

svou nesprávnou nebo nedbalou 

výslovnost  

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených 

projevech správně dýchá a volí vhodné 

tempo řeči 

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i 

nonverbální prostředky řeči v běžných 

školních i mimoškolních situacích  

 orientuje se v textu slyšeném i 

čteném 

 je schopen vypravovat podle 

osnovy 

 zvládá telefonovat, zanechat 

vzkaz na záznamníku 

 napíše adresu, přání, pozdrav  

na pohlednici 

 v mluvených projevech správně 

dýchá a volí vhodné tempo řeči, 

intonaci, přízvuk 

vyjadřovací 

schopnosti 

 

OSV- SR – 3 

komunikace v různých 

situacích (informování, 

odmítání, omluva, 

pozdrav, prosba, 

přesvědčování, řešení 

konfliktů, vyjednávání, 

vysvětlování, žádost 

apod.)  

 

OSV- SR – 4 

rozvoj individuálních a 

sociálních dovedností  

pro etické zvládání situací 

soutěže, konkurence  

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y 

po tvrdých a měkkých souhláskách i  

po obojetných souhláskách  

ve vyjmenovaných slovech 

 zvládá vyjmenovat obojetné 

souhlásky a vyjmenované slova 

 odůvodňuje a píše správně i/y  

po obojetných souhláskách  

ve vyjmenovaných slovech a  

po některých slovech příbuzných 

vyjmenovaná slova 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a 

grafickou podobu slova, člení slova  

na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 

samohlásky  

 rozpozná znělé a neznělé 

souhlásky uvnitř slova 

 osvojuje si pravopis znělých a 

neznělých souhlásek ve slovech 

znělé a neznělé 

souhlásky 
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ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu 

správné gramatické tvary podstatných 

jmen, přídavných jmen a sloves  

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně 

velká písmena na začátku věty a  

v typických případech vlastních jmen osob, 

zvířat a místních pojmenování  

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle 

zobecněného významu – děj, věc, okolnost, 

vlastnost  

 porovnává a třídí slova podle 

zobecněného významu – děj, věc, 

vlastnost, okolnost 

 pozná podstatné jméno 

 umí určit rod, číslo, pád podst. jm., 

zná pádové otázky 

 rozlišuje názvy obcí a ulic a 

správně je píše  

podstatná jména  

  pozná sloveso 

 umí vyjmenovat, jaké jsou osoby, 

čísla a časy u sloves, časuje 

slovesa  

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy  

v základním tvaru  

 vyjmenuje slovní druhy, rozlišuje 

a třídí slovní druhy 

 pozná předložky a správně je píše 

s podst. jm. 

 

ostatní slovní druhy MuV – 1  

uvědomuje si jedinečnost 

každého člověka a jeho 

individuálních 

zvláštností; poznává 

různá etnika (zejména 

příslušníky etnik žijících 

v blízkosti školy: 

Romové, Ukrajinci aj.) 

 

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, 

zvláště slova opačného významu a slova 

významem souřadná, nadřazená a 

podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná 

 pozná příklady slov souznačných 

a protikladných, nadřazených a 

podřazených, rozlišuje je a 

používá ve větě  

synonyma, slova 

protikladná 

 

nadřazená, 

podřazená, 

souřadná 
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jednoznačná, 

mnohoznačná 

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších 

souvětí vhodnými spojkami a jinými 

spojovacími výrazy 

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět 

podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření 

volí vhodné jazykové i zvukové prostředky  

 spojuje věty do souvětí, používá 

vhodné spojky 

 rozlišuje v textu druhy vět podle 

postoje mluvčího 

věta a souvětí  

  zvládá vyjmenovat abecedu 

 řadí slova podle abecedy 

 vyhledává slova ve slovnících a 

encyklopediích 

abeceda  

LITERÁRNÍ VÝCHOVA OSV – MR – 2  

vytváření povědomí  

o kvalitách typu 

odpovědnost, 

spolehlivost, 

spravedlivost, 

respektování atd.; 

pomáhající a prosociální 

chování (člověk 

neočekává protislužbu)  

 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve 

vhodném frázování a tempu literární texty 

přiměřené věku  

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity  

z přečteného textu  

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a 

ve verších, odlišuje pohádku od ostatních 

vyprávění  

 přednáší zpaměti ve vhodném 

tempu a frázování 

 reprodukuje text  

 vyjadřuje své pocity a dojmy 

z textu a zaznamenává  

 rozlišuje prózu a poezii 

 pracuje tvořivě s literárním textem 

tvořivé činnosti  

s literárním textem 

zážitkové čtení a 

naslouchání 



 

 

46 

 

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním 

textem podle pokynů učitele a podle svých 

schopností  
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5.1.5 Český jazyk 4. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně 

náročné texty potichu i nahlas  

 

 čte s porozuměním přiměřeně 

náročné texty potichu i nahlas  

 rozlišuje podstatné a okrajové 

informace v textu vhodném pro 

daný věk  

 volí náležitou intonaci, přízvuk, 

pauzy a tempo podle svého 

komunikačního záměru 

čtení OSV – SR – 3 

cvičení pozorování a 

empatického a aktivního 

naslouchání; dovednosti 

pro verbální i neverbální 

sdělování (technika řeči, 

výraz řeči, cvičení  

v neverbálním sdělování)  

 

MeV – 1 

 kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

 

 

VMEGS – 1  

rodinné příběhy, zážitky 

a zkušenosti z Evropy a 

světa  

 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové 

informace v textu vhodném pro daný věk, 

podstatné informace zaznamenává  

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení  

 podstatné informace zaznamenává  

 posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení  

psaní  

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně 

složitého sdělení a zapamatuje si z něj 

podstatná fakta  

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, 

telefonický rozhovor, zanechá vzkaz  

na záznamníku 

 reprodukuje obsah přiměřeně 

složitého sdělení a zapamatuje si  

z něj podstatná fakta  

 vede správně dialog, telefonický 

rozhovor, zanechá vzkaz  

na záznamníku  

 sestaví osnovu vyprávění a na 

jejím základě vytváří krátký 

vyjadřovací 

schopnosti 

 

slohové žánry, 

dopis, telefonát,  

e-mail, textové 
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mluvený nebo písemný projev s 

dodržením časové posloupnosti 

zprávy, 

vypravování 

 

popis – osoby, 

věci, pracovního 

postupu 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, 

zvláště slova stejného nebo podobného 

významu a slova vícevýznamová  

 

 porovnává a určuje významy slov, 

rozeznává významy slov, vymýšlí 

příklady 

slova jednoznačná 

a mnohoznačná 

 

synonyma, 

antonyma 

 

slova spisovná a 

nespisovná 

 

slova souřadná, 

podřadná a 

nadřazená 

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou, předponovou a koncovku 

 

 rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou, předponovou a 

koncovku 

stavba slova, psaní 

předložek a 

předpon 
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 skupiny bě/bje, pě, 

vě/vje, mě/mně 

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

po obojetných souhláskách  

 píše správně i/y ve 

vyjmenovaných slovech a slovech 

příbuzných 

vyjmenovaná slova  

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy 

plnovýznamových slov a využívá je  

v gramaticky správných tvarech ve svém 

mluveném projevu  

 určuje slovní druhy, třídí slova 

podle slovních druhů 

slovní druhy  

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a 

jejich nespisovné tvary  

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

po obojetných souhláskách  

 

 určuje mluvnické kategorie 

podstatných jmen a sloves 

 u podstatných jmen určuje vzory 

(vyjma předseda, soudce) a třídí 

je, správně je skloňuje 

 u sloves určuje čas a způsob, 

slovesa třídí a časuje 

 

určování 

mluvnické 

kategorií 

podstatných jmen a 

sloves 

 

podstatná jména, 

vzory podstatných 

jmen 

 

slovesa – čas a 

způsob 

 

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a 

souvětí, vhodně změní větu jednoduchou  

v souvětí  

 odlišuje větu jednoduchou a 

souvětí,  

stavba věty 
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ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích 

výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje  

 užívá vhodných spojovacích 

výrazů, podle potřeby projevu je 

obměňuje  

 dokáže graficky zapsat vzorec 

souvětí 

věta jednoduchá a 

souvětí 

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební 

dvojici  

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady 

syntaktického pravopisu 

 vyhledává základní skladební 

dvojici 

 píše správné i/y v příčestí 

minulém s vyjádřeným podmětem  

základní skladební 

dvojice – podmět a 

přísudek 

 

shoda přísudku  

s podmětem 

 

  rozezná přímou řeč od nepřímé  

 umí pojmenovat interpunkční 

znaménka 

přímá a nepřímá 

řeč, věta 

uvozovací, 

interpunkce 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA MuV – 2  

lidské vztahy 

 

MuV – 3  

etnický původ 

 

VMEGS – 1  

 

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

zaznamenává je  

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle 

svých schopností, tvoří vlastní literární text 

na dané téma  

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy 

uměleckých a neuměleckých textů  

 zapisuje si své dojmy z četby 

 volně reprodukuje text podle 

svých schopností 

 při jednoduchém rozboru 

literárních textů používá 

elementární literární pojmy 

 čte s porozuměním 

poslech literárních 

textů 

 

zážitkové čtení a 

naslouchání tvořivé 

činnosti  

s literárním textem 

– přednes 
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ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru 

literárních textů používá elementární 

literární pojmy  

 rozlišuje literaturu uměleckou  

od neumělecké 

vhodných 

literárních textů, 

volná reprodukce 

přečteného nebo 

slyšeného textu, 

dramatizace, 

vlastní výtvarný 

doprovod 

 

základní literární 

pojmy – literární 

druhy a žánry: 

rozpočitadlo, 

hádanka, říkanka, 

báseň, pohádka, 

bajka, povídka; 

spisovatel, básník, 

kniha, čtenář; 

divadelní 

představení, herec, 

režisér; verš, rým, 

přirovnání 

Evropa nás zajímá 

 

VMEGS – 2  

objevujeme Evropu 

 

VMEGS – 3  

jsme Evropané 

 

MuV – 1 

 kulturní diference 

 

OSV – MR – 2  

vytváření povědomí  

o kvalitách typu 

odpovědnost, 

spolehlivost, 

spravedlivost, 

respektování atd.; 

pomáhající a prosociální 

chování (člověk 

neočekává protislužbu)  
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5.1.6 Český jazyk 5. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák: Žák:    

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA OSV - OR – 2  

 poznává sebe sama i 

druhé jako zdroj 

informací o sobě (své tělo, 

svůj temperament, své 

postoje a hodnoty), 

zhodnocuje, co o sobě ví a 

co ne, vztah k sebe sama, 

vztahy k druhým lidem 

 

OSV – OR – 5   

kreativita 

 

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně 

náročné texty potichu i nahlas  

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení  

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, 

přízvuk, pauzy a tempo podle svého 

komunikačního záměru  

 čte s porozuměním přiměřeně 

náročné texty potichu i nahlas  

 posuzuje úplnost či neúplnost 

jednoduchého sdělení  

 volí náležitou intonaci, přízvuk, 

pauzy a tempo podle svého 

komunikačního záměru 

čtení 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové 

informace v textu vhodném pro daný věk, 

podstatné informace zaznamenává  

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce 

obsahové i formální jednoduché 

komunikační žánry  

 rozlišuje podstatné a okrajové 

informace v textu vhodném pro 

daný věk, podstatné informace 

zaznamenává 

 píše správně po stránce obsahové i 

formální jednoduché komunikační 

žánry 

psaní  

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně 

složitého sdělení a zapamatuje si z něj 

podstatná fakta  

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní 

komunikaci v reklamě  

 reprodukuje obsah přiměřeně 

složitého sdělení a zapamatuje si  

z něj podstatná fakta  

vyjadřovací 

schopnosti 

 

reprodukce textu 

MeV – 1  

kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 
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ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a 

nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá 

podle komunikační situace  

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a  

na jejím základě vytváří krátký mluvený 

nebo písemný projev s dodržením časové 

posloupnosti  

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, 

telefonický rozhovor, zanechá vzkaz  

na záznamníku  

 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 

výslovnost a vhodně ji užívá podle 

komunikační situace  

 rozpoznává manipulativní 

komunikaci v reklamě  

 sestaví osnovu vyprávění a na 

jejím základě vytváří krátký 

mluvený nebo písemný projev s 

dodržením časové posloupnosti 

 

osnova, tvorba 

osnovy 

vypravování 

 

popis předmětu, 

pracovního 

postupu, děje 

 

zpráva a oznámení 

inzerát, reklama 

 

dopis 

 

tiskopisy 

OSV – SR – 3 

komunikace v různých 

situacích (informování, 

odmítání, omluva, 

pozdrav, prosba, 

přesvědčování, řešení 

konfliktů, vyjednávání, 

vysvětlování, žádost 

apod.)  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA MuV – 4  

specifické rysy jazyků a 

jejich rovnocennost 

 

 

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, 

zvláště slova stejného nebo podobného 

významu a slova vícevýznamová 

 

 ví, co je to mateřský jazyk, umí ho 

zařadit do skupiny jazyků 

 porovnává významy slov, zvláště 

slova stejného nebo podobného 

významu a slova vícevýznamová  

mateřský jazyk 

 

slovo a jeho 

význam – 

synonyma, 
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 ve svém mluveném projevu 

rozlišuje slova spisovná a jejich 

nespisovné tvary 

homonyma, 

antonyma 

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou, předponovou a koncovku  

 

 rozlišuje ve slově kořen, část 

příponovou, předponovou a 

koncovku 

 ví, jak vznikají nová slova 

 umí správně napsat slova  

se zdvojenými souhláskami 

 rozeznává předponu od předložky 

 píše slova se skupinou hlásek 

bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 

 zamýšlí se nad významem slov  

při psaní předpon s/z,   

stavba slov – 

odvozování, 

skládání, 

zkracování 

zdvojené souhlásky 

 

skupiny bě/bje, 

vě/vje, mě/mně, 

psaní ú/ů 

psaní předpony s/z 

 

předložka s/z 

VMEGS – 1  

písemně i výtvarně 

zpracovává, vypravuje a 

dramatizuje rodinné 

příběhy, zážitky  

z blízkého okolí mající 

vztah k Evropě a světu; 

poznává naše evropské 

sousedy, seznamuje se  

se zvyky a tradicemi 

národů Evropy 

 

  píše správně i/y ve slovech  

po obojetných souhláskách  

vyjmenovaná slova  

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy 

plnovýznamových slov a využívá je  

v gramaticky správných tvarech ve svém 

mluveném projevu  

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

po obojetných souhláskách  

 určuje slovní druhy 

plnovýznamových slov a využívá 

je  

v gramaticky správných tvarech  

 orientuje se ve významech slov 

abstraktní, konkrétní, hromadná 

slovní druhy 

 

podstatná jména – 

mluvnické 

kategorie 
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ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a 

jejich nespisovné tvary  

pomnožná a látková podstatná 

jména, hledá příklady 

 určuje všechny vzory podstatných 

jmen, zná jejich koncovky, umí je 

používat a psát ve spisovné mluvě 

 zná vzory přídavných jmen, 

přídavná slova třídí podle nich, 

určí vzory přídavných jmen  

 skloňuje přídavná jména, zná 

jejich koncovky, umí používat a 

psát jejich spisovné tvary (tvrdá a 

měkká) 

 zná druhy zájmen, třídí je, umí 

odůvodnit psaní mě/mně, s sebou, 

sebou 

 zná druhy číslovek, umí psát 

řadové a základní číslovky 

 určuje mluvnické kategorie sloves 

 umí časovat sloveso být 

 

abstraktní a 

konkrétní, 

hromadná, 

pomnožná a 

látková 

 

vzory podstatných 

jmen a skloňování 

přídavná jména – 

mluvnické 

kategorie, druhy, 

vzory, skloňování 

přídavných jmen 

měkkých a tvrdých 

 

zájmena – druhy 

zájmen, skloňování 

zájmen, psaní 

mě/mně, psaní 

s sebou a sebou 

 

číslovky – druhy, 

psaní řadových a 
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základních 

číslovek 

 

slovesa – 

mluvnické 

kategorie 

 

čas a způsob 

sloves, časování 

slovesa být 

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební 

dvojici a v neúplné základní skladební 

dvojici označuje základ věty  

 

 vyhledává základní skladební 

dvojici nebo základ věty 

 vyhledá přísudek jmenný se 

sponou, najde různé příklady 

 rozlišuje podmět a přísudek holý, 

rozvitý a několika násobný 

 

základní větné 

členy – podmět a 

přísudek 

 

podmět vyjádřený 

a nevyjádřený 

 

přísudek slovesný a 

jmenný se sponou 

 

podmět a přísudek 

holý a rozvitý, 

několikanásobný 

MuV – 3  

základní informace  

o různých etnických a 

kulturních skupinách 
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ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady 

syntaktického pravopisu  

 

 umí psát i/y v příčestí minulém i 

je-li podmět několikanásobný  

shoda přísudku  

s podmětem 

 

shoda přísudku  

s několikanásob. 

podmětem 

 

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a 

souvětí, vhodně změní větu jednoduchou  

v souvětí  

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích 

výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje  

 

 rozlišuje souvětí a větu 

jednoduchou 

 vytváří souvětí s užitím vhodných 

spojovacích výrazů a spojek 

 rozlišuje větu holou od věty 

rozvité, uvede příklady 

 Rozlišuje přímou řeč, určí větu 

uvozovací, používá správnou 

interpunkci, píše správně přímou 

řeč 

 

věta jednoduchá a 

souvětí 

 

věta jednoduchá 

holá, rozvitá 

 

souvětí, spojovací 

výrazy 

 

přímá řeč, 

interpunkce, věta 

uvozovací 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA VMEGS – 2  

objevujeme Evropu a svět 

 

VMEGS – 3  

 

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

zaznamenává je  

 vyjadřuje své dojmy z četby a 

zaznamenává je  

 volně reprodukuje text podle 

svých schopností, tvoří vlastní 

poslech literárních 

textů 
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ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle 

svých schopností, tvoří vlastní literární text 

na dané téma  

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy 

uměleckých a neuměleckých textů  

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru 

literárních textů používá elementární 

literární pojmy  

literární text na dané téma, 

rozlišuje různé typy uměleckých a 

neuměleckých textů 

 při jednoduchém rozboru 

literárních textů používá 

elementární literární pojmy 

 přednáší různé literární texty  

 dramatizuje  

zážitkové čtení a 

naslouchání tvořivé 

činnosti  

s literárním textem 

– přednes 

vhodných 

literárních textů, 

volná reprodukce 

přečteného nebo 

slyšeného textu, 

dramatizace, 

vlastní výtvarný 

doprovod 

 

základní literární 

pojmy – literární 

druhy a žánry: 

rozpočítadlo, 

hádanka, říkanka, 

báseň, pohádka, 

bajka, povídka; 

spisovatel, básník, 

kniha, čtenář; 

divadelní 

představení, herec, 

jsme Evropané 

 

MeV – 5  

vliv médií na kulturu (role 

filmu a televize  

v životě jednotlivce, 

rodiny, společnosti) 

 

MuV 

nekonfliktní život  

v multikulturní 

společnosti  

 

OSV – MR – 2  

vytváření povědomí  

o kvalitách typu 

odpovědnost, 

spolehlivost, 

spravedlivost, 

respektování atd.; 

pomáhající a prosociální 

chování (člověk 

neočekává protislužbu)  
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režisér; verš, rým, 

přirovnání 
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Vyučovací předmět: 

5.1.7 Anglický jazyk 

Ročník:  1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin týdně:   3 3 3 

 

5.1.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v oblasti směřuje k: 

 Získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto 

předmětu 

 Získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce 

 Poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších 

informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi 

 Porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu 

sdělení na úrovni osvojených znalostí 

 Pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování 

vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním 

hodnotám jiných národů 

 

5.1.7.2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák:  

 Osvojuje si nové znalosti a dovednosti pomocí vhodných metod a forem práce 

 Vyhledává a třídí informace  

 Propojuje do širších celků poznatky a dovednosti v oblasti jazyka  

 Poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, zhodnotí výsledky svého 

učení a diskutuje o nich 

 Snaží se o kultivovaný ústní projev 
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Kompetence k řešení problému 

Žák: 

 Žák řeší problémové situace související s učivem jazyka 

 Volí vhodné způsoby řešení při praktických činnostech 

 Ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje  

při řešení  

 Vybírá možnost volit různé způsoby řešení 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

 Žák samostatně prezentuje výsledky vlastní práce 

 Rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných 

gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, 

reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji  

 Využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou komunikaci 

s okolním světem 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák:  

 Žák využívá skupinového vyučování ke spolupráci při řešení problému 

 Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty 

při jednání s druhými, přispívá k upevňování dobrých vztahů v kolektivu 

 Využívá situace, které vedou k posílení sebedůvěry a pocitu zodpovědnosti  

při plnění úkolů 

 Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, ovládá a řídí svoje jednání a chování 

tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty  
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Kompetence občanské 

Žák: 

 Žák zodpovědně plní úkol 

 Chápe odlišnosti kultury a tradic jiných národů 

 Chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si 

vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

 Respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, smysl pro 

kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění  

 

Kompetence digitální  

Žák: 

 Je motivován k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování 

slovní zásoby a správné výslovnosti.  

 Je veden k využívání online aplikací pro seznámení s reáliemi, které se týkají 

probíraných témat.  

 Je veden k dodržování zásad bezpečnosti při práci s online aplikacemi a zásad 

ochrany osobních údajů.  

 Je veden k získávání, vyhledávání informací, dat a kriticky je posuzuje 
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5.1.8 Anglický jazyk 3. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje 

na ně verbálně i neverbálně  

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a 

slovní spojení, se kterými se v průběhu 

výuky setkal  

  

 pozdraví a poděkuje  

 sdělí své jméno a věk  

 odpovídá a ptá se na bydliště  

 tvoří jednoduché otázky ve 2. 

osobě  

 sdělí, co je za den, jaké je počasí a 

roční období  

 dokáže rozlišit jednotné a množné 

číslo 

 říká zobrazený počet do 10  

 popíše a ukáže barvy  

 popíše a ukáže části těla 

 povídá o rodině 

 používá sloveso have got a to be 

v kladných, záporných a tázacích 

větách  

 používá zájmena he a she 

 povídá o kempování  

 řekne jeho oblíbené místo 

 řekne základní čas: čtvrt půl, tři 

čtvrtě, celá 

pozdravy a 

seznámení 

 

bydliště 

 

dny v týdnu 

 

počasí 

 

roční období 

 

počítání do 10 

 

barvy 

 

části těla 

OSV – OR – 2 já jako 

zdroj informací  

o sobě; druzí jako zdroj 

informací o mně  

 

OSV – SR – 1  

vzájemné poznávání se ve 

skupině/třídě; rozvoj 

pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání 

výhod v odlišnostech  
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rodina 

 

jednotné a množné 

číslo 

 

to be, have got 

mluví ve 3. osobě 

 

kempování 

 

My favorite place 

 

hodiny 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého mluveného textu, který je 

pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou 

výslovností, pokud má k dispozici vizuální 

oporu  

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou 

podobu téhož slova či slovního spojení  

 

 dokáže popsat, co vidí pomocí 

There’s a/ There are 

 popisuje venkovní prostředí a 

přírodu 

 používá sloveso Can 

 ví a umí popsat, co je Halloween a 

Den svatých  

 povídá o kempování 

There’s a/ There 

are 

 

příroda 

 

Can 

VMEGS – 1  

život dětí v jiných zemích; 

lidová slovesnost, zvyky a 

tradice národů Evropy  

 

MuV – 2  

vztahy mezi kulturami 

(vzájemné obohacování 
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 užívá ve větě zdvořilé Can you 

pass…? a poděkování 

svátky, Halloween, 

Den svatých 

 

kempování 

 

Can you pass… a 

zdvořilostní věty 

různých kultur, ale i 

konflikty vyplývající  

z jejich rozdílnosti)  

  popíše základní jídlo, potraviny a 

nápoje 

 dokáže říct, co je pro něj oblíbené 

 ví a umí popsat, co je Díkůvzdání, 

Vánoce a Nový rok 

 povídá o oblíbeném jídle  

 povídá o užití jídla v umění  

jídlo 

 

My favorite…is… 

 

svátky, 

Díkůvzdání, 

Vánoce, Nový rok 

 

My favorite food… 

 

povídá o užití jídla 

v umění 

 

VMEGS – 1  

život dětí v jiných zemích; 

lidová slovesnost, zvyky a 

tradice národů Evropy  

 

MuV – 2  

vztahy mezi kulturami 

(vzájemné obohacování 

různých kultur, ale i 

konflikty vyplývající  

z jejich rozdílnosti)  
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CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty  

na základě textové a vizuální předlohy 

 popíše zvířata  

 povídá o zvířatech 

 správně používá předložky in/ on 

ve větách  

 rozumí základním pokynům  

 ví a umí popsat, co je Den matek  

 povídá o hmyzu 

zvířata 

 

předložky in/ on 

 

základní pokyny 

 

Den matek 

 

hmyz 

VMEGS – 1  

život dětí v jiných zemích; 

lidová slovesnost, zvyky a 

tradice národů Evropy  

 

MuV – 2  

vztahy mezi kulturami 

(vzájemné obohacování 

různých kultur, ale i 

konflikty vyplývající  

z jejich rozdílnosti) 

 

  popíše oblečení  

 řekne, co má na sobě za oblečení  

 řekne, co mají na sobě za oblečení 

spolužáci  

 ví a umí popsat, co jsou 

Velikonoce a svátek sv. Patrik  

 povídá o škole 

oblékání 

 

svátky, 

Velikonoce,  

sv. Patrik 

 

škola 

VMEGS – 1  

život dětí v jiných zemích; 

lidová slovesnost, zvyky a 

tradice národů Evropy  

 

 

  popíše, co dělá o volném čase 

 povídá se spolužáky o volném 

čase 

 seznámí se s cyklem vody 

v přírodě s anglickými slovíčky 

volný čas 

 

cyklus vody  

v přírodě 
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  hledá ve slovníku pojmy  

 je seznámen s fonetickými znaky 

práce se slovníkem, 

fonetické znaky 

 

grafická a zvuková 

podoba 

 

 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého psaného textu, pokud má  

k dispozici vizuální oporu  

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 

jednoduchém textu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým 

textům z běžného života, zejména pokud 

má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí obsahu krátkého 

napsaného textu  

 žák rozumí obsahu hovoru 

 rozumí obsahu komiksového 

příběhu  

porozumění textu 

 

porozumění hovoru 

 

porozumění 

komiksovému 

příběhu 

 

 

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým 

větám, pokud jsou pronášeny pomalu a 

zřetelně a týkají se osvojovaných témat, 

zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému 

poslechovému textu, pokud je pronášen 

 dbá správné výslovnosti  

 kriticky poslouchá svůj projev i 

ostatních, reaguje na chybu a umí 

ji opravit  

 rozumí obsahu poslechu 

 opakuje slova z poslechu 

výslovnost 

 

poslech 
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pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální 

oporu 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje  

do formuláře 

 vyplní osobní údaje do formuláře  

 napíše slovo 

psaní 
 

 

  používá interaktivní výukové 

materiály 

 vyhledává v elektronickém 

slovníčku  

interaktivní 

výukové materiály 

 

práce s 

elektronickým 

slovníkem 
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5.1.9 Anglický jazyk 4. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností  

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým 

větám, pokud jsou pronášeny pomalu a 

zřetelně a týkají se osvojovaných témat, 

zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu  

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému 

poslechovému textu, pokud je pronášen 

pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální 

oporu  

 umí se zeptat a odpovědět – 

jméno, věk, bydliště, telefonní 

číslo  

 zná anglickou abecedu  

 hláskuje své jméno 

 řídí se základními pokyny a 

souřadnicemi pomocí čísla a 

písmena  

 zná číslovky 1 – 20 

 používá barvy světlé a tmavé 

 zná dopravní prostředky okolo 

něho 

 používá měsíce ve větě  

 používá slovesa to be a can ve 

větách  

 řekne, kdy má narozeniny  

 ptá se spolužáků, kdy mají 

narozeniny 

abeceda 

 

číslovky 1 – 20 

 

souřadnice 

 

hláskování 

 

barvy 

 

dopravní 

prostředky 

 

měsíce 

 

to be, can 

OSV – OR – 3  

organizace vlastního 

času, plánování učení a 

studia  

 

OSV – SR – 2  

vztahy a naše 

skupina/třída  

 

OSV – SR – 3  

komunikace v různých 

situacích (informování, 

odmítání, omluva, 

pozdrav, prosba, 

přesvědčování, řešení 

konfliktů, vyjednávání, 

vysvětlování, žádost 

apod.)  
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narozeniny 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých 

rozhovorů  

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat  

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných 

témat a podobné otázky pokládá  

 povídá o volném času 

 povídá o činnostech volného času 

 užívá spojky ve větě  

 povídá o hudbě ve světě 

 povídá o svém o volném čase a 

volnočasových aktivitách 

 ví a umí popsat, co je Halloween a 

Den svatých 

volný čas 

 

spojky ve větě 

 

hudba ve světě 

 

svátky, Halloween, 

Den svatých 

 

 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci  

v jednoduchém textu, který se vztahuje  

k osvojovaným tématům  

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým 

textům z běžného života, zejména pokud 

má k dispozici vizuální oporu  

 popíše oblečení a doplňky  

 určí oblečení pro dané roční 

období  

 povídá o typických činnostech 

v daném ročním období  

 používá slovní fráze pro 

nakupování 

 ví a umí popsat, co jsou svátky, 

Vánoce, 

oblékání 

 

roční období 

 

typické činnosti 

v ročních obdobích 

 

nakupování 

 

svátky, Vánoce 

 

 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím 

jednoduchých vět a slovních spojení  

 povídá o svém domově domov   
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o sobě, rodině, činnostech a událostech  

z oblasti svých zájmů a každodenního 

života  

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje  

do formuláře  

 

 popíše svůj pokoj  

 užívá předložky místa ve větě  

 užívá Where’s ve větě  

 popisuje místnosti domu  

popis mého pokoje 

 

předložky místa 

 

Where’s… 

 

popis místností 

domu 

 

domy ve světě 

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností  

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým 

větám, pokud jsou pronášeny pomalu a 

zřetelně a týkají se osvojovaných témat, 

zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu  

 popíše zvířata 

 popíše části zvířat  

 povídá o zvířatech  

 ví a umí popsat, co jsou 

Velikonoce a sv. Patrik 

zvířata 

 

části zvířat 

 

svátky, 

Velikonoce,  

sv. Patrik 

OSV – OR – 2  

můj vztah k sobě samému; 

moje učení; moje vztahy k 

druhým lidem; zdravé a 

vyrovnané sebepojetí  

 

 

   popíše piknik a kempování 

 povídá o pikniku a kempování 

 užívá slovesa Like ve větě  

 popíše rozdělení jídla během dne 

piknik a kempování 

 

Like 

OSV – SR – 4  

rozvoj individuálních a 

sociálních dovedností  
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rozdělení jídla 

během dne 

pro etické zvládání situací 

soutěže, konkurence  

  hledá ve slovníku pojmy  

 je seznámen s některými 

fonetickými znaky  

práce se slovníkem, 

fonetické znaky 

 

grafická a zvuková 

podoba 

  

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého psaného textu, pokud má  

k dispozici vizuální oporu  

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 

jednoduchém textu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým 

textům z běžného života, zejména pokud 

má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí obsahu krátkého 

napsaného textu  

 rozumí obsahu komiksového 

příběhu 

porozumění textu 

 

porozumění 

komiksovému 

příběhu 

  

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým 

větám, pokud jsou pronášeny pomalu a 

zřetelně a týkají se osvojovaných témat, 

zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu 

 dbá správné výslovnosti  

 kriticky poslouchá svůj projev i 

ostatních, reaguje na chybu a umí 

ji opravit  

 rozumí obsahu poslechu 

 opakuje slova z poslechu 

výslovnost 

 

poslech 
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CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému 

poslechovému textu, pokud je pronášen 

pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální 

oporu 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje  

do formuláře 

 vyplní osobní údaje do formuláře  

 napíše krátký text  

 doplňuje slova do textu  

 napíše krátkou elektronickou 

zprávu 

psaní   

  používá interaktivní výukové 

materiály 

 osvojuje si terminologii daného 

jazyka pro práci s digitálními 

technologiemi 

interaktivní 

výukové materiály 

 

práce  

s elektronickým 

slovníkem 

 

terminologie 

daného jazyka pro 

práci s digitálními 

technologiemi 
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5.1.10 Anglický jazyk 5. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností  

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým 

větám, pokud jsou pronášeny pomalu a 

zřetelně a týkají se osvojovaných témat, 

zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu  

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému 

poslechovému textu, pokud je pronášen 

pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální 

oporu  

 umí se zeptat a odpovědět – 

jméno, věk, bydliště, telefonní 

číslo  

 zná anglickou abecedu  

 hláskuje své jméno 

 řídí se základními pokyny a 

souřadnicemi pomocí čísla a 

písmena  

 umí popsat obrázek – There’s a / 

There are 

 zná číslovky 1 – 100  

 používá dny v týdnu ve větě  

 povídá o škole a vyučování 

abeceda 

 

číslovky 1 – 100 

 

souřadnice 

 

hláskování 

 

dny v týdnu 

 

škola 

 

There’s a/ There 

are… 

 MuV – 4  

význam užívání cizího 

jazyka jako nástroje 

dorozumění a 

celoživotního vzdělávání  

 

OSV – OR – 1 

cvičení dovedností 

zapamatování, řešení 

problémů; dovednosti  

pro učení a studium  

 

OSV – OR – 2 

můj vztah k sobě samému; 

moje učení; moje vztahy  

k druhým lidem; zdravé a 

vyrovnané sebepojetí 

 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých 

rozhovorů  

 popíše osobu 

 používá sloveso Have got 

v kladné, záporné a tázací větě  

popis osoby 
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CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat  

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších osvojovaných 

témat a podobné otázky pokládá  

 popíše zvíře 

 ví a umí popsat, co je Halloween a 

Den svatých 

 používá zdvořilostní při 

komunikaci 

 povídá o anglické knize a popisuje 

ji 

Have got 

 

popis zvířete 

 

svátky, Halloween, 

Den svatých 

 

zdvořilostní fráze 

kniha 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci  

v jednoduchém textu, který se vztahuje  

k osvojovaným tématům  

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým 

textům z běžného života, zejména pokud 

má k dispozici vizuální oporu  

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých 

rozhovorů  

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat  

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky 

týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 

 popíše, co doma dělá  

 užívá What’s… a Who’s… ve 

větách 

 povídá o domácích činnostech 

 povídá o rodinných příslušnících  

 vyjmenuje místnosti ve svém 

domu/ bytu 

 maluje podle pokynů  

 povídá o pikniku 

 ví a umí popsat, co je Díkůvzdání, 

Vánoce a Nový rok 

domácí činnosti 

 

What’s…, 

Who’s… 

 

rodinní příslušníci 

 

popis místností 

domu/ bytu 

 

malba obrazu 

MuV – 1  

člověk jako nedílná 

jednota tělesné i duševní 

stránky, ale i jako součást 

etnika; poznávání 

vlastního kulturního 

zakotvení 
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volného času a dalších osvojovaných 

témat a podobné otázky pokládá 

piknik 

 

svátky, 

Díkůvzdání, 

Vánoce, Nový rok 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím 

jednoduchých vět a slovních spojení  

o sobě, rodině, činnostech a událostech  

z oblasti svých zájmů a každodenního 

života  

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje  

do formuláře  

 popíše části města  

 popíše dopravní prostředky 

 používá předložky popisu místa 

ve větách 

 popíše cestu městem k cíli  

 popíše cestu ve své obci 

části města 

 

dopravní 

prostředky 

 

předložky popisu 

místa 

 

popis cesty 

 

 

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností  

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým 

větám, pokud jsou pronášeny pomalu a 

zřetelně a týkají se osvojovaných témat, 

zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu  

 popíše sporty  

 řekne, které má rád a které nemá  

 používá sloveso Like v kladné, 

záporné a tázací větě  

 povídá o sportech 

 ví a umí popsat, co jsou 

Velikonoce a sv. Patrik 

sport 

 

Like 

 

svátky, 

Velikonoce,  

sv. Patrik 

MuV – 1  

základní problémy 

sociokulturních rozdílů v 

České republice a v 

Evropě 
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  popíše každodenní činnosti  

 orientuje se v čase, popíše ho, 

ukáže ho na hodinách  

 řekne čas analogicky i digitálně 

 používá základní čas: čtvrt, půl, tři 

čtvrtě, celá 

 popíše čas i minutami 

 seznámí se s časovými zónami  

 popíše svůj den  

 povídá o povolání 

popis 

každodenních 

činností 

 

čas 

 

časové zóny 

 

popis dne 

 

povolání 

OSV – OR – 1  

dovednosti pro učení a 

studium  

 

OSV – OR – 2  

moje učení  

 

OSV – OR – 3  

organizace vlastního času,  

plánování učení a studia  

 

OSV – SR – 3  

dialog (vedení dialogu, 

jeho pravidla a řízení, 

typy dialogů)  

 

VMEGS – 2  

život Evropanů a styl  

života v evropských 

rodinách  

 

  hledá ve slovníku pojmy  

 je seznámen s fonetickými znaky  

práce se slovníkem, 

fonetické znaky 
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grafická a zvuková 

podoba 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého 

krátkého psaného textu, pokud má  

k dispozici vizuální oporu  

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 

jednoduchém textu, který se vztahuje k 

osvojovaným tématům 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým 

textům z běžného života, zejména pokud 

má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí obsahu krátkého 

napsaného textu  

 žák rozumí obsahu hovoru 

 rozumí obsahu komiksového 

příběhu 

 rozumí obsahu čteného příběhu 

porozumění textu 

 

porozumění hovoru 

 

porozumění 

komiksovému 

příběhu 

 

porozumění 

čtenému příběhu 

  

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým 

větám, pokud jsou pronášeny pomalu a 

zřetelně a týkají se osvojovaných témat, 

zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému 

poslechovému textu, pokud je pronášen 

 dbá správné výslovnosti  

 kriticky poslouchá svůj projev i 

ostatních, reaguje na chybu a umí 

ji opravit  

 rozumí obsahu poslechu 

 opakuje slova z poslechu 

výslovnost 

 

poslech 
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pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální 

oporu 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje  

do formuláře 

 vyplní osobní údaje do formuláře  

 napíše kratší text  

 doplňuje slova do textu  

 napíše krátký dopis 

psaní   

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje  

do formuláře 

 používá interaktivní výukové 

materiály 

 vede si elektronický slovníček s 

osvojovanou slovní zásobou 

 napíše krátkou textovou zprávu, 

ve které uvede informaci o místě a 

čase 

 osvojuje si terminologii daného 

jazyka pro práci s digitálními 

technologiemi  

 napíše krátký e-mail o své osobě, 

rodině a svých zájmech 

 vyplní jednoduchý elektronický 

formulář týkající se základních 

osobních údajů 

interaktivní 

výukové materiály 

 

práce s 

elektronickým 

slovníkem 

 

terminologie 

daného jazyka pro 

práci s digitálními 

technologiemi 

 

bezpečnost při 

práci s online 

aplikacemi, 

elektronický 

formulář – osobní 

  



 

 

80 

 

údaje, vytvoření 

hesla apod. 
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Vzdělávací oblast: 

5.2 Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: 

5.2.1 Matematika  

Ročník:  1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin týdně: 5 5 5 5 5 

 

5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v předmětu směřuje k: 

 využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – 

odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace  

 rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojování 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  
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 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  

 

5.2.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

Žák: 

 Osvojuje si nové znalosti a dovednosti pomocí vhodných metod 

 Využívá logického uvažování 

 Používá jemu srozumitelnou odbornou terminologii  

 Snaží se o kultivovaný ústní projev 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

 Řeší problémové situace související s učivem matematiky 

 Samostatně vyhledává řešení problémů, vyhledá příčiny problémů a informace 

potřebné k jejich vyřešení  

 Volí různé způsoby řešení 

 Obhajuje svá rozhodnutí 

 Promýšlí pracovní postupy praktických cvičení 

 Pokouší se o aplikaci poznatků v praxi 
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Kompetence komunikativní 

Žák: 

 Snaží se být samostatně aktivní, být schopen prezentovat výsledky vlastní práce 

 Argumentuje, vyslovuje vlastní názory 

 Užívá matematických značek, vzorců 

 Komunikuje s ostatními při plnění skupinových úkolů 

 Vhodně obhajuje svá rozhodnutí 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

 Spolupracuje s ostatními při řešení problémů 

 Posiluje svou sebedůvěru, pocit vlastní zodpovědnosti 

 Diskutuje, argumentuje 

 Učí se respektovat a přijímat názory druhých 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

 Uvědomuje si zodpovědnost za životní prostředí 

 Dodržuje pravidla slušného chování, řády učeben, školy 

 Učí se chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy 

 Chová se zodpovědně v krizových situacích (přivolání pomoci, poskytnutí první 

pomoci) 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

 Rozvíjí svou samostatnost, ale i spolupráci ve skupinách při praktických cvičeních 

 Účinně používá pomůcek 

 Pokouší se využívat poznatků v běžné praxi  
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Kompetence digitální  

Žák: 

 Je motivován k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování 

slovní zásoby a správné výslovnosti.  

 Je veden k využívání online aplikací pro seznámení s reáliemi, které se týkají 

probíraných témat.  

 Je veden k dodržování zásad bezpečnosti při práci s online aplikacemi a zásad 

ochrany osobních údajů.  

 Je veden k získávání, vyhledávání informací, dat a kriticky je posuzovat 
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5.2.2 Matematika 1. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávaným výstupům: Žák:    

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE  

OSV – OR – 1  

rozvíjí dovednost 

smyslového vnímání, 

procvičuje pozornost a 

soustředění, dovednost 

zapamatování si, učí se 

řešit problémy 

 

OSV – SR – 4  

rozvoj individuálních a 

sociálních dovedností  

pro etické zvládání 

situací soutěže, 

konkurence  

 

 

M-3-1-01 používá přirozená čísla  

k modelování reálných situací, počítá 

předměty v daném souboru, vytváří 

soubory s daným počtem prvků 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává 

přirozená čísla do 20, užívá a zapisuje 

vztah rovnosti a nerovnosti  

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání 

zobrazí číslo na číselné ose  

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché 

početní operace s přirozenými čísly  

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje a modeluje osvojené početní 

operace  

 rozpoznává číslice 1 až 20, zvládá 

je napsat a přečíst 

 rozumí významu méně, více, 

první, poslední, větší, menší apod. 

 řadí čísla podle velikosti 

 zakresluje čísla do 20 na číselnou 

osu 

 rozlišuje a používá matem. 

symboly  +, - , = , < , > 

 zvládá zapsat, přečíst, vyřešit 

příklady na sčítání a odčítání  

do dvaceti bez přechodu  

přes desítku 

 počítá předměty v daném souboru, 

vytváří soubory s daným počtem 

prvků 

 provádí rozklad na desítky a 

jednotky 

 řeší jednoduché slovní úlohy 

 

počítání do dvaceti 
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GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU  

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje 

a popíše základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich 

reprezentaci  

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché 

souměrné útvary v rovině  

 rozlišuje jednoduché geom. útvary 

 modeluje jedn. geom. útvary  

v rovině 

 spojuje body pravítkem, rýsuje 

čáry 

 rozumí pojmu osa souměrnosti, 

poznává osově souměrné útvary 

geometrie v rovině 

 

kruh, trojúhelník, 

čtverec, obdélník 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů 

 

 pozná geometrická tělesa 

 geom. útvary třídí podle tvaru, 

velikosti, barev; nachází v realitě 

jejich reprezentaci 

 orientuje se v prostoru – nahoře, 

dole, před, za, vpravo, vlevo apod. 

geometrie  

v prostoru 

 

koule, krychle 

kvádr, válec, kužel 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY, PRÁCE S DATY  

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti  

z praktického života  

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, 

posloupnosti čísel  

 pozná půl a celou hodinu 

 doplňuje jednoduché obrazce  

do tabulky 

 doplňuje posloupnosti obrazců 

jednotky času 
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5.2.3 Matematika 2. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávaným výstupům: Žák:    

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE EV – 3  

zemědělství, životní 

prostředí, doprava 

(význam, vývoj, dopad)  

vytváření praktických 

slovních úloh 

 

OSV – SR – 4  

rozvoj individuálních a 

sociálních dovedností  

pro etické zvládání 

situací soutěže, 

konkurence  

 

 

M-3-1-01 používá přirozená čísla  

k modelování reálných situací, počítá 

předměty v daném souboru, vytváří 

soubory s daným počtem prvků  

 zapisuje a řeší příklady na sčítání 

a odčítání do 20 s přechodem  

přes desítku 

počítání do dvaceti 

s přechodem  

přes 10 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává 

přirozená čísla do 100, užívá a zapisuje 

vztah rovnosti a nerovnosti  

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání 

zobrazí číslo na číselné ose  

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché 

početní operace s přirozenými čísly  

 

 dokáže zapsat a přečíst čísla do sta 

 užívá lineární uspořádání – 

zakresluje čísla do sta na číselnou 

osu 

 porovnává čísla do sta, řadí je 

vzestupně i sestupně 

 sčítá a odčítá čísla do sta 

 používá přirozená čísla  

k modelování reálných situací 

 osvojí si význam závorek 

 počítá příklady se závorkami 

počítání do 100  

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje a modeluje osvojené početní 

operace 

 řeší slovní úlohy s výpočty do sta 

 tvoří jednoduché slovní úlohy 

slovní úlohy  

  seznámí se s principem násobilky  

v oboru do 50 

násobení do 50  
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 osvojí si a používá symboly  

pro násobení a dělení 

 násobí a dělí do 50 

 řeší jednoduché slovní úlohy 

  pozná rozdíl mezi mincemi a 

bankovkami 

 pozná mince a bankovky v 

hodnotě do sta korun 

 počítá s mincemi a bankovkami  

v hodnotě do sta korun 

mince a bankovky  

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU  

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje 

a popíše základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich 

reprezentaci  

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché 

souměrné útvary v rovině  

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří 

a odhaduje délku úsečky 

 umí si připravit pomůcky  

na rýsování (tužka, pravítko) 

 odlišuje pojem bod, přímka, čára, 

úsečka 

 narýsuje přímku, lomenou čáru, 

úsečku dané délky 

 rozpozná rozdíl mezi přímkou, 

přímou a křivou čárou 

 porovná úsečky podle velikosti 

 dokáže změřit úsečku 

 zakreslí a modeluje osově 

souměrné útvary  

základní útvary  

v rovině 

 

bod, čára 

 

úsečka, přímka 
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  porovnává velikosti útvarů 

 pozná a pojmenuje geometrická 

tělesa  

základní útvary  

v prostoru 

 

koule, krychle, 

kvádr, kužel, válec, 

jehlan 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY  

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí 

jednoduché převody jednotek času  

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti  

z praktického života  

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, 

posloupnosti čísel  

 popisuje jednoduché závislosti  

z praktického života 

 orientuje se v čase, pozná čtvrt, 

půl, tři čtvrtě, celou 

 zná jednotky času 

 doplňuje tabulky, schémata, 

posloupnosti čísel 

závislosti a jejich 

vlastnosti 

 

jednotky času 
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5.2.4 Matematika 3. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu:: Žák:    

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE OSV – SR – 4 

rozvoj individuálních a 

sociálních dovedností  

pro etické zvládání 

situací soutěže, 

konkurence  

 

  násobí a dělí v oboru malé 

násobilky 

 řeší slovní úlohy s pomocí malé 

násobilky 

 dělí se zbytkem v oboru malé 

násobilky 

malá násobilka 

M-3-1-01 používá přirozená čísla  

k modelování reálných situací, počítá 

předměty v daném souboru, vytváří 

soubory s daným počtem prvků  

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; 

zobrazí číslo na číselné ose  

 sčítá a odčítá dvojciferná čísla 

zpaměti (typ příkladů 36+25, 65-

56)  

 sčítá a odčítá dvojciferná čísla 

písemně 

 řeší slovní úlohy v oboru do sta 

počítání v oboru  

do sta 

  

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává 

přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje 

vztah rovnosti a nerovnosti  

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché 

početní operace s přirozenými čísly  

 zvládá zapsat a přečíst čísla do 

tisíce 

 rozkládá čísla na desítky a stovky 

 porovnává, třídí vzestupně a 

sestupně čísla do tisíce 

 znázorní čísla do tisíce na číselné 

ose 

 sčítá a odčítá zpaměti i písemně 

počítání v oboru  

do tisíce 

 

jednotky délky, 

hmotnosti a 

objemu 

OSV – OR – 3 

cvičení sebekontroly, 

stanovování osobních cílů 

a kroků k jejich dosažení  
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M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje a modeluje osvojené početní 

operace 

 

 provádí zpaměti jednoduché 

početní operace s přirozenými 

čísly v oboru do 1 000 

 násobí a dělí 10 a 100 

 násobí zpaměti v oboru do 1000 

 písemné násobení jednomístným 

činitelem 

 dělení se zbytkem 

 řeší slovní úlohy v oboru do tisíce 

 zvládne provést zápis slovní úlohy 

 seznámí se se zaokrouhlováním  

na desítky a stovky 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU   

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje 

a popíše základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich 

reprezentaci  

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří 

a odhaduje délku úsečky  

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché 

souměrné útvary v rovině  

 zvládá narýsovat a označit bod, 

přímku, polopřímku, úsečku 

 dokáže vysvětlit pojem opačná 

polopřímka 

 rozezná vzájemné polohy přímek 

 umí rozeznat trojúhelník, čtverec, 

obdélník, čtyřúhelník 

 rýsuje rovinné útvary ve čtvercové 

síti 

 pozná rozdíl mezi kružnicí a 

kruhem 

 umí použít kružítko, rýsuje 

kružnice 

základní útvary  

v rovině 

 

jednotky délky 
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 přenáší a porovnává úsečky 

 vyznačí střed úsečky 

 rozeznává různé mnohoúhelníky 

 rozezná a modeluje jednoduché 

útvary v rovině  

 dokáže změřit rozměry geom. 

útvarů (úsečka, čtverec, obdélník 

apod.) a vyjádřit je ve vhodných 

jednotkách  

 zná jednotky délky mm, cm, dm, 

m 

 jednotky délky používá k měření 

 určí obvod trojúhelníků a 

čtyřúhelníků sečtením jeho stran 

  pozná a pojmenuje geometrická 

tělesa 

 modeluje tělesa 

základní útvary  

v prostoru 

  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY   

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí 

jednoduché převody jednotek času  

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti  

z praktického života  

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, 

posloupnosti čísel  

 orientuje se v čase 

 provádí jednoduché převody 

jednotek času 

 popisuje jednoduché závislosti 

z praktického života 

 doplňuje tabulky, posloupnosti 

čísel 

jednotky času 

tabulky, 

posloupnosti čísel 
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5.2.5 Matematika 4. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE OSV – SR – 4  

procvičuje se  

v dovednosti jasné 

komunikace (řešení 

konfliktů, podřízení se, 

vedení a organizování 

práce skupiny odstoupení 

od vlastního nápadu, 

navazování na druhé) 

 

OSV – SR – 4  

rozvoj individuálních a 

sociálních dovedností  

pro etické zvládání situací 

soutěže, konkurence  

 

 

M-5-1-02 provádí písemné početní 

operace v oboru přirozených čísel  

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, 

provádí odhady a kontroluje výsledky 

početních operací v oboru přirozených 

čísel  

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace v celém 

oboru přirozených čísel  

M-5-1-01 využívá při pamětném i 

písemném počítání komutativnost a 

asociativnost sčítání a násobení  

 

 dokáže zapsat a přečíst čísla  

do 10 000 

 rozloží číslo na desítky, stovky, 

tisíce,  

 orientuje se a znázorní na číselné 

ose čísla do 10 000 

 porovnává  

 zaokrouhluje na desítky, stovky, 

tisíce 

 sčítá a odčítá zpaměti i písemně  

 násobí a dělí zpaměti  

 písemné násobení a dělení 

jednomístným dělitelem 

 písemné násobení dvojmístným 

činitelem  

 využívá při pamětném i písemném 

počítání komutativnost a 

asociativnost sčítání 

počítání  

do 10 000 

M-5-1-02 provádí písemné početní 

operace v oboru přirozených čísel  

 dokáže zapsat a přečíst čísla  

do 1 000 000 

počítání  

do 1 000 000 
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M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, 

provádí odhady a kontroluje výsledky 

početních operací v oboru přirozených 

čísel  

M-5-1-01 využívá při pamětném i 

písemném počítání komutativnost a 

asociativnost sčítání a násobení 

 rozloží číslo na desítky, stovky, 

tisíce, desetitisíce a statisíce  

 orientuje se a znázorňuje  

na číselné ose 

 sčítá a odčítá zpaměti i písemně  

do 1 000 000 

 násobí a dělí zpaměti i písemně 

 využívá při pamětném i písemném 

počítání komutativnost a 

asociativnost sčítání 

  dokáže sčítat, odčítat, násobit a 

dělit na kalkulátoru 

 používá kalkulátor ke kontrole 

práce  

s kalkulátorem 

 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace v celém 

oboru přirozených čísel  

 řeší jednoduché a složené slovní 

úlohy 

slovní úlohy  

  zná jednotky hmotnosti, délky, 

objemu a času 

 převádí jednotky hmotnosti, délky 

jednotky  

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, 

používá zápis ve formě zlomku  

 

 rozumí pojmu zlomek 

 modeluje, znázorní a určí část 

celku, používá zápis ve formě 

zlomku 

 pozná a dokáže vyznačit polovinu, 

třetinu, čtvrtinu, desetinu, setinu 

zlomky  
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 vyjádří celek z jeho dané 

poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, 

desetiny 

 určí část z celku 

  převádí určené jednotky 

 řeší slovní úlohy s určenými 

jednotkami 

jednotky času, 

délky, hmotnosti a 

objemu 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU  

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní 

rovinné útvary (čtverec, obdélník, 

trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché 

konstrukce  

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; 

určí délku lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran  

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice  

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí 

čtvercové sítě a užívá základní jednotky 

obsahu  

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové 

síti jednoduché osově souměrné útvary a 

určí osu souměrnosti útvaru překládáním 

papíru  

 rýsuje kružítkem 

 zvládá narýsovat a znázornit 

základní rovinné útvary-

trojúhelník, čtverec, obdélník, 

kružnici  

 sestrojí trojúhelník ze tří stran 

 pozná rovnoramenný, 

rovnostranný, pravoúhlý 

trojúhelník 

 zvládá narýsovat kolmici, 

rovnoběžky, různoběžky 

 dokáže určit vzájemnou polohu 

přímek v rovině 

 určuje souřadnice bodů  

ve čtvercové síti, určí osu 

souměrnosti, znázorní osově 

souměrné útvary ve čtvercové síti 

vzájemná poloha 

přímek 

 

pravý úhel 

 

pravoúhlý 

trojúhelník 

 

rovnostranný a 

rovnoramenný 

trojúhelník 

 

střed a osa úsečky 
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 sčítá a odčítá graficky úsečky 

 sestrojí čtverec a obdélník 

 dokáže vypočítat obvod a obsah 

čtverce a obdélníku 

 užívá základní jednotky obsahu 

grafický součet a 

rozdíl úsečky 

 

konstrukce a obvod 

trojúhelníku 

obdélníku, čtverce 

 

obsah čtverce a 

obdélníku 

 

jednotky obsahu 

  pozná určené prostorové útvary 

  vymodeluje a složí krychli a 

kvádr ze čtvercové sítě 

 nachází v realitě jejich 

reprezentaci 

základní útvary  

v prostoru 

 

koule, krychle, 

kvádr, jehlan, 

válec, kužel 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY  

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

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché 

tabulky a diagramy  

 doplňuje tabulky, schémata 

 zvládá vyhledat hodnoty 

z diagramu 

 vyhledává v jízdních řádech 

 sbírá a třídí data 

grafy, tabulky, 

diagramy 

 

římské číslice 
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 pozná římské číslice I až X, L, C, 

D, M 

 dokáže zapsat jednoduchá čísla 

NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚKOLY A PROBLÉMY  

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní 

úlohy a problémy, jejichž řešení je  

do značné míry nezávislé na obvyklých 

postupech a algoritmech školské 

matematiky  

 řeší jednoduché praktické slovní 

úlohy a problémy, jejichž řešení je 

do určité míry nezávislé  

na obvyklých postupech a 

algoritmech 

slovní úlohy, 

číselné a obrázkové 

řady 
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5.2.6 Matematika 5. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE MeV – 2  

vytváření praktických 

slovních úloh, řešení 

problémů, rozdíl mezi 

představou, odhadem 

prvky signalizující 

hodnotu, o kterou se text 

opírá, zjednodušení 

sdělení 

 

OSV – SR – 4  

rozvoj individuálních a 

sociálních dovedností  

pro etické zvládání situací 

soutěže, konkurence  

 

M-5-1-01 využívá při pamětném i 

písemném počítání komutativnost a 

asociativnost sčítání a násobení  

M-5-1-02 provádí písemné početní 

operace v oboru přirozených čísel  

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, 

provádí odhady a kontroluje výsledky 

početních operací v oboru přirozených 

čísel  

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace v celém 

oboru přirozených čísel  

 

 zapisuje a přečte čísla do 1 000 

000 

 orientuje se na číselné ose v oboru 

do milion 

 sčítá a odčítá zpaměti i písemně  

 násobí deseti, stem, tisícem, 

desetitisícem 

 zaokrouhluje na tisíce, desetitisíce 

a statisíce, provádí odhady a 

kontroluje výsledky početních 

operací 

 násobí písemně trojciferným 

činitelem 

 dělí jednociferným i 

dvouciferným dělitelem 

 řeší a tvoří slovní úlohy, ve 

kterých aplikuje osvojené početní 

operace  

v oboru přirozených čísel  

do milionu 

počítání  

do 1 000 000 



 

 

99 

 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „−“ 

pro zápis celého záporného čísla a toto 

číslo vyznačí na číselné ose 

 porozumí významu znaku „-„  

pro zápis celého záporného čísla a 

toto číslo vyznačí na číselné ose  

 znázorní na číselné ose, přečte, 

zapíše a porovná celá čísla  

v rozmezí – 100 až + 100  

 nalezne reprezentaci záporných 

čísel v běžném životě 

záporná čísla   

  převádí jednotky délky, 

hmotnosti, času, objemu 

jednotky   

M-5-1-01 využívá při pamětném i 

písemném počítání komutativnost a 

asociativnost sčítání a násobení  

M-5-1-02 provádí písemné početní 

operace v oboru přirozených čísel  

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, 

provádí odhady a kontroluje výsledky 

početních operací v oboru přirozených 

čísel  

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

aplikuje osvojené početní operace v celém 

oboru přirozených čísel  

 zapisuje a přečte čísla nad 1 000 

000 

 orientuje se na číselné ose v oboru 

nad milion 

 sčítá a odčítá zpaměti i písemně  

nad milion 

 násobí deseti, stem, tisícem, 

desetitisícem, statisícem 

 zaokrouhluje na tisíce, desetitisíce 

a statisíce, provádí odhady a 

kontroluje výsledky početních 

operací 

 násobí a dělí  

 řeší a tvoří slovní úlohy,  

ve kterých aplikuje osvojené 

početní operace  

čísla větší  

než 1 000 000 
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v oboru přirozených čísel  

do milionu 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, 

používá zápis ve formě zlomku  

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky  

se stejným jmenovatelem v oboru kladných 

čísel  

 zapisuje a znázorňuje zlomky 

 porovnává zlomky 

  sčítá a odčítá zlomky  

se stejným jmenovatelem pomocí 

názorných obrázků a tyto početní 

operace zapisuje 

zlomky OSV- SR – 4  

- rozvoj sociálních 

dovedností pro kooperaci 

(jasná a respektující 

komunikace, řešení 

konfliktů, podřízení se, 

vedení a organizování 

práce skupiny)  

 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a 

vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané 

hodnoty  

 přečte, zapíše, znázorní desetinná 

čísla v řádu desetin a setin  

na číselné ose, ve čtvercové síti 

nebo v kruhovém diagramu  

 převádí desetinné zlomky  

na desetinná čísla 

desetinná čísla   

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU   

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní 

rovinné útvary (čtverec, obdélník, 

trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché 

konstrukce  

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice  

 zná a používá pojem rovina,  

 rozezná trojúhelník pravoúhlý, 

rovnoramenný, rovnostranný 

 sestrojí rovnoběžky a kolmice 

 dokáže sestrojit obecný, 

pravoúhlý, rovnoramenný, 

rovnostranný trojúhelník 

 sestrojí čtverec, obdélník 

konstrukce a 

obvody 

 

souřadnice bodů a 

vzdálenost bodů 
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M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí 

čtvercové sítě a užívá základní jednotky 

obsahu  

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové 

síti jednoduché osově souměrné útvary a 

určí osu souměrnosti útvaru překládáním 

papíru  

 zvládá změřit a vypočítat obvod 

trojúhelníku a čtyřúhelníku 

 pozná a pojmenuje čtyřúhelníky 

 vypočítá obsah čtverce a 

obdélníka 

 rozpozná a znázorní ve čtvercové 

síti jednoduché osově souměrné 

útvary a určí osu souměrnosti 

útvaru překládáním papíru 

úhel 

 

převody jednotek 

obsahu 

 

  zná vlastnosti krychle a kvádru 

 zakresluje sítě krychle a kvádru 

 určuje povrch krychle a kvádru 

vlastnosti, síť 

krychle a kvádru 

  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY   

  převádí jednotky času 

 řeší slovní úlohy s časovými údaji 

jednotky času 

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

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché 

tabulky a diagramy 

 dokáže pracovat s údaji v cenících 

apod. 

 vyhledává, sbírá a třídí data 

 čte a sestavuje jednoduché tabulky 

a diagramy 

 zapisuje, používá data z grafu  

ve čtvercové síti  

 zvládne vyhledávat údaje v 

jízdním řádu 

diagramy, tabulky, 

grafy, jízdní řády 
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 pozná římské číslice I až X, L, C, 

D, M 

 zvládá přečíst čísla kapitol, 

letopočty apod. 

NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY   

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní 

úlohy a problémy, jejichž řešení je  

do značné míry nezávislé na obvyklých 

postupech a algoritmech školské 

matematiky  

 řeší praktické slovní úlohy a 

problémy, jejichž řešení je  

do značné míry nezávislé  

na obvyklých postupech a 

algoritmech školské matematiky 

slovní úlohy, 

magické čtverce, 

prostorová 

představivost 

 

číselné a obrázkové 

řady 
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Vzdělávací oblast: 

5.3 Informatika 

Vyučovací předmět: 

5.3.1 Informatika 

Ročník:  1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin týdně:    1 1 

 

5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v předmětu směřuje k:  

 Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje 

počítač a informační systémy.  

 Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat 

v počítači, kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. 

 Dává prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé učení se objevováním, 

spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu 

kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální technologie jsou. 

 Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho 

složkami abstrakce, algoritmizace a dalšími.  

 Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako 

prostředek k získání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač 

funguje, jak reprezentuje data různého typu, jak pracují informační systémy a jaké 

problémy informatika řeší. 

 Škola je zaměřena na informatiku a technické směřování rozvoje žáků, proto jsou 

do výuky zařazeny základy robotiky jako aplikovaná oblast, propojující 

informatiku a programování s technikou, umožňují řešit praktické komplexní 

problémy, podporovat tvořivost a projektovou činnost a rozvíjet tak informatické 

myšlení. 

 Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech,  

k tomu přispívá informatika svým specifickým dílem.  
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 Výuka probíhá na počítačích či noteboocích s myší, buď v PC učebně, nebo v 

běžné učebně s přenosnými notebooky, s připojením k internetu. Některá témata 

probíhají bez počítače. 

 V řadě činností preferujeme práci žáků ve dvojicích u jednoho počítače, aby 

docházelo k diskusi a spolupráci.  

 Žák nebo dvojice pracuje individuálním tempem. 

 Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, 

ověřuje své hypotézy, diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje 

projektově, konstruuje své poznání. 

 Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci. 

 

5.3.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

žáků 

Kompetence k učení 

Žák: 

 Vytváří první představy o způsobech zaznamenávání dat a informací  

 Objevuje informatické aspekty světa kolem sebe  

 Rozvíjí informatické myšlení a dokáže porozumět základním principům 

digitálních technologií  

 Používá informatické postupy a pojmy  

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

 Rozvíjí schopnost popsat problém, analyzovat ho, hledat jeho řešení a ve 

vhodném programovacím prostředí ověřit jeho algoritmický postup  

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

 Své poznatky sděluje pomocí diskuse  
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Kompetence sociální a personální 

Žák: 

 Při práci dokáže pracovat ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce  

 Dokáže hodnotit svoji práci i práci ostatních  

 Při vzájemné komunikaci žák vystupuje ohleduplně a taktně; chápe, že každý 

člověk je různě chápavý a zručný  

 

Kompetence občanské 

Žák: 

 Chápe legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, 

ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla...) Tím, že je dodržuje (citace 

použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své 

heslo...)  

 Při zpracovávání informací kriticky vyhodnocuje obsahy sdělení, ke kterým se 

může dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami  

 Eticky využívá digitální technologie 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

 Dodržuje bezpečnost a bezpečné zacházení s technologiemi  

 Osvojuje si dovednosti a návyky vedoucí k prevenci rizikového chování  
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Kompetence digitální  

Žák: 

 Je motivován k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování 

slovní zásoby a správné výslovnosti.  

 Je veden k využívání online aplikací pro seznámení s reáliemi, které se týkají 

probíraných témat.  

 Je veden k dodržování zásad bezpečnosti při práci s online aplikacemi a zásad 

ochrany osobních údajů.  

 Je veden k získávání, vyhledávání informací, dat a kriticky je posuzovat 
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5.3.2 Informatika 4. a 5. ročník  

5.3.2.1 Informatika 1. období 

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

ÚVOD DO PRÁCE S DATY    

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho 

obklopují a která mu mohou pomoci lépe 

se rozhodnout; vyslovuje odpovědi na 

základě dat 

I-5-3-02 pro vymezený problém 

zaznamenává do existující tabulky nebo 

seznamu číselná i nečíselná data 

 pracuje s texty, obrázky a 

tabulkami v učebních materiálech 

 doplní posloupnost prvků 

 umístí data správně do tabulky 

 doplní prvky v tabulce 

 v posloupnosti opakujících se 

prvků nahradí chybný za správný 

Data, druhy dat 

 

Doplňování 

tabulky a datových 

řad 

 

Kritéria kontroly 

dat 

 

Řazení dat 

v tabulce 

 

Vizualizace dat  

v grafu 
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ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ – PŘÍKAZY, OPAKUJÍCÍ SE VZORY   

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické 

zápisy postupů 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, 

navrhne a popíše jednotlivé kroky jeho 

řešení 

I-5-2-03 v blokově orientovaném 

programovacím jazyce sestaví program; 

rozpozná opakující se vzory, používá 

opakování a připravené podprogramy 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého 

postupu či programu, najde a opraví 

v něm případnou chybu 

 v blokově orientovaném 

programovacím jazyce sestaví 

program pro ovládání postavy 

 v programu najde a opraví chyby 

 rozpozná opakující se vzory, 

používá opakování, stanoví, co se 

bude opakovat a kolikrát 

 vytvoří a použije nový blok 

 upraví program pro obdobný 

problém 

Příkazy a jejich 

spojování 

 

Opakování příkazů 

 

Pohyb a 

razítkování 

 

Ke stejnému cíli 

vedou různé 

algoritmy 

 

Vlastní bloky a 

jejich vytváření 

 

Kombinace 

procedur 

ÚVOD DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ   

I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, 

rozezná jednotlivé prvky a vztahy mezi 

nimi 

 nalezne ve svém okolí systém a 

určí jeho prvky 

 určí, jak spolu prvky souvisí 

Systém, struktura, 

prvky, vztahy 
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ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ – VLASTNÍ BLOKY, NÁHODA   

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické 

zápisy postupů 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, 

navrhne a popíše jednotlivé kroky jeho 

řešení 

I-5-2-03 v blokově orientovaném 

programovacím jazyce sestaví program; 

rozpozná opakující se vzory, používá 

opakování a připravené podprogramy 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého 

postupu či programu, najde a opraví 

v něm případnou chybu 

 v blokově orientovaném 

programovacím jazyce sestaví 

program řídící chování postavy 

 v programu najde a opraví chyby 

 rozpozná opakující se vzory, 

používá opakování, stanoví, co se 

bude opakovat a kolikrát 

 rozpozná, jestli se příkaz umístí 

dovnitř opakování, před nebo za 

něj 

 vytváří, používá a kombinuje 

vlastní bloky 

 přečte zápis programu a vysvětlí 

jeho jednotlivé kroky 

 rozhodne, jestli a jak lze zapsaný 

program nebo postup zjednodušit 

 cíleně využívá náhodu při volbě 

vstupních hodnot příkazů 

Kreslení čar 

 

Pevný počet 

opakování 

 

Ladění, hledání 

chyb 

 

Vlastní bloky a 

jejich vytváření 

 

Změna vlastností 

postavy pomocí 

příkazu 

 

Náhodné hodnoty 

 

Čtení programů 
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Programovací 

projekt 

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ POMOCÍ GRAFŮ A SCHÉMAT   

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, 

co k ní již ví, a znázorní ji 

I-5-1-03 vyčte informace z daného 

modelu  

 pomocí grafu znázorní vztahy 

mezi objekty 

 pomocí obrázku znázorní jev 

 pomocí obrázkových modelů řeší 

zadané problémy 

Graf, hledání cesty 

 

Schémata, 

obrázkové modely 

 

Model 

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ – POSTAVY A UDÁLOSTI   

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické 

zápisy postupů 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, 

navrhne a popíše jednotlivé kroky jeho 

řešení 

I-5-2-03 v blokově orientovaném 

programovacím jazyce sestaví program; 

rozpozná opakující se vzory, používá 

opakování a připravené podprogramy 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého 

postupu či programu, najde a opraví 

v něm případnou chybu 

 v blokově orientovaném 

programovacím jazyce sestaví 

program pro řízení  pohybu a 

reakcí postav 

 v programu najde a opraví chyby 

 používá události ke spuštění 

činnosti postav 

 přečte zápis programu a vysvětlí 

jeho jednotlivé kroky 

 upraví program pro obdobný 

problém 

 ovládá více postav pomocí zpráv 

Ovládání pohybu 

postav 

 

Násobné postavy a 

souběžné reakce 

 

Modifikace 

programu 

 

Animace střídáním 

obrázků 



 

 

111 

 

Spouštění pomocí 

událostí 

 

Vysílání zpráv 

mezi postavami 

 

Čtení programů 

 

Programovací 

projekt 
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5.3.2.2 Informatika 2. období 

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ    

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s 

daty různého typu  

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná 

pravidla pro práci s digitálními 

technologiemi  

 pojmenuje jednotlivá digitální 

zařízení, se kterými pracuje, 

vysvětlí, k čemu slouží 

 pro svou práci používá 

doporučené aplikace, nástroje, 

prostředí 

 edituje digitální text, vytvoří 

obrázek 

 přehraje zvuk či video 

 uloží svoji práci do souboru, 

otevře soubor 

 používá krok zpět, zoom 

 řeší úkol použitím schránky 

 dodržuje pravidla nebo pokyny při 

práci s digitálním zařízením 

Digitální zařízení 

 

Zapnutí/vypnutí 

zařízení/aplikace 

 

Ovládání myši 

 

Kreslení čar, 

vybarvování 

 

Používání ovladačů 

 

Ovládání aplikací 

(schránka, krok 

zpět, zoom) 
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Kreslení 

bitmapových 

obrázků 

 

Psaní slov na 

klávesnici 

 

Editace textu 

 

Ukládání práce  

do souboru 

 

Otevírání souborů 

 

Přehrávání zvuku 

PRÁCE VE SDÍLENÉM PROSTŘEDÍ MeV1 – kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení  

 

MeV2 – interpretace 

vztahu mediálních sdělení 

a reality  

 

I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje 

s daty různého typu 

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede 

možná rizika, která s takovým 

propojením souvisejí 

  uvede různé příklady využití 

digitálních technologií 

v zaměstnání rodičů 

 najde a spustí aplikaci, kterou 

potřebuje k práci 

Využití digitálních 

technologií v 

různých oborech 

 

Ergonomie, 

ochrana digitálního 
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I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná 

pravidla pro práci s digitálními 

technologiemi 

 propojí digitální zařízení a uvede 

bezpečnostní rizika, která  

s takovým propojením souvisejí 

 pamatuje si a chrání své heslo, 

přihlásí se ke svému účtu a odhlásí 

se z něj 

 při práci s grafikou a textem 

přistupuje k datům i na 

vzdálených počítačích a spouští 

online aplikace 

 u vybrané fotografie uvede, jaké 

informace z ní lze vyčíst 

 v textu rozpozná osobní údaje 

 rozpozná zvláštní chování 

počítače a případně přivolá pomoc 

dospělého 

zařízení a zdraví 

uživatele 

 

Práce se soubory 

 

Propojení 

technologií, 

internet 

 

Sdílení dat, cloud 

 

Technické 

problémy a 

přístupy k jejich 

řešení (hlášení 

dialogových oken) 

 

Uživatelské jméno 

a heslo 

 

Osobní údaje 

 

 

MeV4 – vnímání autora 

mediálních sdělení  

 

MeV6 – tvorba 

mediálního sdělení 
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ZÁKLADY ROBOTIKY SE STAVEBNICÍ   

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické 

zápisy postupů  

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, 

navrhne a popíše jednotlivé kroky jeho 

řešení  

I-5-2-03 v blokově orientovaném 

programovacím jazyce sestaví program; 

rozpozná opakující se vzory, používá 

opakování a připravené podprogramy  

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého 

postupu či programu, najde a opraví v 

něm případnou chybu 

 sestaví robota podle návodu 

 sestaví program pro robota 

 oživí robota,  otestuje jeho 

chování 

 najde chybu v programu a opraví 

ji 

 upraví program pro příbuznou 

úlohu 

 pomocí programu ovládá světelný 

výstup a motor 

 pomocí programu ovládá senzor 

 používá opakování, události ke 

spouštění programu 

Sestavení 

programu a oživení 

robota 

 

Ovládání 

světelného výstupu 

 

Ovládání motoru 

 

Opakování příkazů 

 

Ovládání 

klávesnicí  

– události 

 

Ovládání pomocí 

senzoru 

ÚVOD DO KÓDOVÁNÍ A ŠIFROVÁNÍ DAT A INFORMACÍ   

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, 

co k ní již ví, a znázorní ji  

 sdělí informaci obrázkem 

 předá informaci zakódovanou 

pomocí textu či čísel 

Piktogramy, 

emodži 
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I-5-1-03 vyčte informace z daného 

modelu 

 zakóduje/zašifruje 

a dekóduje/dešifruje text 

 zakóduje a dekóduje jednoduchý 

obrázek pomocí mřížky 

 obrázek složí z daných 

geometrických tvarů či 

navazujících úseček 

Kód 

 

Přenos na dálku, 

šifra 

 

Pixel, rastr, 

rozlišení 

 

Tvary, skládání 

obrazce 
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Vzdělávací oblast: 

5.3 Člověk a jeho svět  

Vyučovací předmět: 

5.3.1 Prvouka 

Ročník:  1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin týdně: 2 2 3   

 

5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v předmětu směřuje k:  

 Osvojování si co největší slovní zásoby a poznatků vztahující se k člověku,  

k životu v rodině, na veřejnosti, v přírodě a její využívání pro tvorbu otázek a 

odpovědí a pro samostatné vyjadřování pocitů, dojmů, myšlenek a prožitků  

 Zásadám slušného a bezpečného chování v rodině a společnosti, k ohleduplnosti 

a kamarádství, k rozvíjení pozitivních citů k sobě – sebedůvěra, samostatnost 

 Uvědomění si příslušnosti k národu, národní hrdosti, ale i odlišnost různých 

národů a jejich rovnocennosti 

 Získání orientace v prostoru a v čase  

 Upevňování návyků bezpečného chování v různých prostředích a v kontaktu  

s lidmi  

 Podchycení a rozvíjení zájmu o naši minulost, státní svátky a památná místa  

 Poznávání živých a neživých přírodnin a přírodních jevů podle nápadných 

určujících znaků  

 Získání základních dovedností, podchycení a rozvíjení zájmu o pěstování rostlin 

a chov drobných i hospodářských zvířat a uvědomění důležitosti této činnosti  

v naší stravě  

 Získání základního poučení o člověku, o lidském životě a lidském těle  

 Osvojování základních hygienických návyků a zásad souvisejících  

s upevňováním a preventivní ochranou zdraví a jejich dodržování, s prevencí 

úrazů a se zdravým životním stylem  

 Utváření ohleduplného vztahu k životnímu prostředí a k přírodě, třídění odpadu, 

šetření zdroji, ochrana rostlin a živočichů  
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 Prohlubování dopravních návyků chodce, dítěte v dopravních prostředcích a 

seznamování s dopravními značkami  

 Správnému používání linky tísňového volání, zdravotnické záchranné služby, 

hasičského záchranného sboru ČR, policie ČR, zvládnutí první pomoci  

 Pochopení ročního cyklu v přírodě i změn, které nastávají v přírodě v průběhu 

roku  

 

5.3.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:  

Kompetence k učení 

Žák: 

 Osvojuje si nové znalosti a dovednosti pomocí vhodných metod v oblasti svět 

kolem nás 

 Pozoruje systematicky přírodu a lidské tělo a hledá souvislosti mezi jevy a jejich 

vysvětlení,  

 Používá správné termíny týkajících se přírody a života  

 Upřednostňuje kultivovaný ústní projev 

 Učí se nabytých znalostí použít v běžném životě  

 Propojuje znalosti z jiných oborů 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

 Řeší problémové situace související s učivem o člověku a přírodě 

 Samostatně řeší problémy, zamýšlí se nad problémem a má chuť jej řešit 

 Volí různé způsoby řešení 

 Obhajuje svá rozhodnutí 

 Promýšlí pracovní postupy praktických cvičení 

 Nachází souvislosti a jevy z běžného života, samostatně vysvětluje jejich podstatu 

 Aplikuje poznatky v praxi 
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Kompetence komunikativní 

Žák: 

 Samostatně se aktivuje k umění zeptat se a zjišťovat, prezentuje výsledky vlastní 

práce 

 Argumentuje, vyslovuje vlastní názory, respektuje názory druhých 

 Správně užívá termíny a názvy v oblasti přírody 

 Řeší úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

 Využívá skupinového vyučování ke spolupráci při řešení problémů 

 Řeší situace, které vedou k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

 Diskutuje s ostatními žáky  

 Řeší situace, při kterých se žáci učí respektovat názory druhých 

  

Kompetence občanské 

Žák: 

 Zodpovědně dbá na své konání v oblasti životního prostředí 

 Respektuje pravidla ve společnosti a zákonitosti přírody 

 Dodržuje pravidla slušného chování mezi sebou i k dospělým 

 Učí se chápat základní ekologické souvislosti i v globálním měřítku  

 Chová se zodpovědně v krizových situacích (přivolá pomoc, poskytne první 

pomoc) 
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Kompetence pracovní 

Žák: 

 Rozvíjí samostatnost, ale i spolupráci ve skupinách při praktických činnostech 

souvisejících s předmětem  

 Dodržuje a vymezuje pravidla (ochrana zdraví, životního prostředí) 

 Používání pracovní pomůcky a vybavení 

 Řeší úkoly tak, aby byl schopni využít poznatky v běžné praxi  

 

Kompetence digitální  

Žák: 

 Je motivován k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování 

slovní zásoby a správné výslovnosti.  

 Je veden k využívání online aplikací pro seznámení s reáliemi, které se týkají 

probíraných témat.  

 Je veden k dodržování zásad bezpečnosti při práci s online aplikacemi a zásad 

ochrany osobních údajů.  

 Je veden k získávání, vyhledávání informací, dat a kriticky je posuzovat 
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5.3.2 Prvouka 1. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu 

různých povolání a pracovních činností 

 ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu 

místo svého bydliště a školy, cestu  

na určené místo a rozliší možná nebezpečí 

v nejbližším okolí  

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město)  

do příslušného kraje a obslužného centra 

ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším 

okolí, obci (městě)  

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého 

charakteru, využívá bezpečná místa  

pro hru a trávení volného času; uplatňuje 

základní pravidla bezpečného chování 

účastníka silničního provozu, jedná tak, 

aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání 

s neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu nepříjemná,  

v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe 

 orientuje se v budově školy, zná 

názvy místností ve škole 

 umí pojmenovat zaměstnance 

školy (povolání) 

 umí pojmenovat předměty 

vyskytující se ve třídě 

 zná svoje povinnosti školáka  

při výuce i přestávce 

 uvědomuje si roli školáka, vztahy  

ke spolužákům, projevuje 

toleranci  

k přirozeným odlišnostem 

spolužáků  

 zná základní pojmy z pravidel 

silničního provozu 

 přiřadí důležitá telefonní čísla  

ke složkám integrovaného 

systému 

 seznámí se s některými 

dopravními značkami 

 umí vyjmenovat dopravní 

prostředky 

domov, škola 

 

naše škola, třída 

 

cesta do školy 

 

dopravní situace, 

riziková místa a 

situace 

 

procvičování 

orientace 

 

VDO – 1  

škola jako model 

otevřeného partnerství a 

demokratického 

společenství, 

demokratická atmosféra a 

demokratické vztahy  

ve škole 

 

OSV – SR – 1  

vzájemné poznávání se ve 

skupině/třídě; rozvoj 

pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání 

výhod v odlišnostech; 

chyby při poznávání lidí  

 

OSV – SR 2 

 péče o dobré vztahy; 

chování podporující dobré 
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i pro jiné; ovládá způsoby komunikace  

s operátory tísňových linek  

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech 

 ví, kde bydlí, pojmenuje naši 

republiku, pozná českou vlajku  

vztahy, respektování, 

podpora, pomoc; vztahy a 

naše skupina 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná 

viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích  

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny 

podle nápadných určujících znaků, uvede 

příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě  

 vyjmenuje základní projevy 

podzimu 

 seznámí se s pojmem listnatý, 

jehličnatý strom, rozeznává je 

 ví, že jsou houby jedlé a jedovaté 

 vyjmenuje několik živočichů 

žijících v lese 

 pojmenuje některé plody v lese,  

na poli i zahradě 

 pojmenuje některé polní plodiny, 

uvědomuje si, proč je lidé pěstují 

 pojmenuje nářadí používající se  

na zahrádce 

příroda na podzim 

 

v lese 

 

plody 

 

na poli 

 

na zahradě 

 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské 

vztahy v rodině, role rodinných 

příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje 

toleranci  

k přirozeným odlišnostem spolužáků i 

jiných lidí, jejich přednostem i 

nedostatkům  

 pojmenuje členy široké rodiny a 

vztahy mezi nimi 

 uvědomují si důležitost rodiny  

pro svůj život a vzájemnou lásku a 

pomoc uvnitř ní 

 vyjmenuje základní domácí 

spotřebiče a ví, co je pohání 

 ví, jak rodiče pečují o domácnost 

Rodina 

 

můj pokojíček 

 

oslavy 

 

OSV – OR – 2 

jak se promítá mé já  

v mém chování moje 

vztahy k druhým lidem 

 

OSV – SR – 2  
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ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární 

poznatky o sobě, o rodině a činnostech 

člověka, o lidské společnosti, soužití, 

zvycích a o práci lidí; na příkladech 

porovnává minulost a současnost  

pomoc a láska  

v rodině 

péče o dobré vztahy; 

chování podporující dobré 

vztahy, respektování, 

podpora, pomoc 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná 

viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích  

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny 

podle nápadných určujících znaků, uvede 

příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě  

 popíše zimní počasí 

 umí se teple obléknout 

 podle obrázků pojmenuje zimní 

svátky a jejich zvyky 

 zná, jak pomáhat živočichům 

v zimě 

 pojmenuje zimní sporty 

zima 

 

zimní počasí 

 

zimní tradice 

 

zimní příroda 

 

zimní sporty 

 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární 

poznatky o sobě, o rodině a činnostech 

člověka,  

o lidské společnosti, soužití, zvycích a  

o práci lidí; na příkladech porovnává 

minulost a současnost  

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní 

hygienické, režimové a jiné zdravotně 

preventivní návyky s využitím 

elementárních znalostí o lidském těle; 

 všímá si odlišnosti mezi lidmi, 

toleruje je 

 uvědomuje si důležitost přátelství 

  pojmenuje části lidského těla 

 pojmenuje své smysly, uvědomuje 

si své vnímání okolního světa 

skrze smysly 

 uvědomuje si nebezpečí úrazu a 

nemoci 

lidské tělo 

 

odlišnosti mezi 

lidmi 

 

moje tělo 

 

MuV – 1  

kulturní diference-

jedinečnost každého 

člověka a jeho 

individuální zvláštnosti  

 

OSV – SR – 1  
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projevuje vhodným chováním a činnostmi 

vztah ke zdraví  

 

 ví, k čemu slouží očkování 

 ví, jak pečovat o své tělo, vypráví  

o základních hygienických 

návycích 

 rozeznává zdravé a nezdravé 

potraviny 

smysly 

 

nemoc a úraz 

 

péče o své tělo 

 

zdravá strava 

rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání 

výhod v odlišnostech; 

chyby při poznávání lidí 

 

OSV – OR – 1 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění; cvičení 

dovedností zapamatování, 

řešení problémů; 

dovednosti pro učení a 

studium  

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu 

různých povolání a pracovních činností 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární 

poznatky o sobě, o rodině a činnostech 

člověka, o lidské společnosti, soužití, 

zvycích a o práci lidí; na příkladech 

porovnává minulost a současnost  

 podle obrázku pozná některá 

povolání, ví, jaké nástroje 

používají,  

zná výsledek jejich práce 

 zná základní pravidla 

společenského chování u lékaře, 

v divadle, v knihovně, v obchodě 

 zná některé názvy obchodů, 

rozezná základní mince 

 uvědomuje si význam práce  

pro lidi, pojmenuje některé lidské 

výrobky 

lidé a společnost 

 

povolání 

 

u lékaře 

 

v divadle 

 

v knihovně 

OSV – MR – 1  

problémy  

v mezilidských vztazích  
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 seznámí se s tříděním odpadu a 

jeho významu, rozeznává barvy 

kontejneru 

 zná některé rostliny a živočichy, 

které je nutné ochraňovat 

v obchodě 

 

co lidé vytvořili 

 

třídíme odpad 

 

chráníme přírodu 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná 

viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích  

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny 

podle nápadných určujících znaků, uvede 

příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě  

 pojmenuje projevy jara  

 popíše jarní počasí 

 vyjmenuje hry a sporty, které se 

provozují na jaře 

 pozná některé jarní květiny 

 pozoruje klíčení rostlin 

 rozliší strom od keře 

 seznámí se s životem včel 

 pojmenuje jarní práce na zahrádce 

a ví, jaké nářadí je nutné použít 

 zná jarní svátky, ví, jak se oslavují 

 pojmenuje mláďata domácích 

živočichů 

 rozlišuje části těla ptáka, ryby a 

savce 

 ví, jak pečovat o domácí mazlíčky 

jaro 

 

příroda na jaře 

 

jarní počasí 

 

jarní hry 

 

jarní rostliny 

 

v sadu 

 

práce na zahradě 

EV – 1  

ekosystémy 
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 Velikonoce 

 

ptáci 

 

savci 

 

ryby 

 

mláďata 

domácí mazlíčci 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární 

poznatky o sobě, o rodině a činnostech 

člověka,  

o lidské společnosti, soužití, zvycích a  

o práci lidí; na příkladech porovnává 

minulost a současnost  

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje  

při řešení různých situací v denním životě, 

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti  

 vyjmenuje roční období, měsíce 

v roce, dny v týdnu 

 rozezná včerejšek, dnešek, zítřek 

 uvědomuje si význam ručiček  

na hodinách 

 pozná půl a celou hodinu 

 

rok 

 

roční období 

 

měsíce v roce 

 

dny v týdnu 

 

kalendář 
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měříme čas 

 ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná 

viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích  

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny 

podle nápadných určujících znaků, uvede 

příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě  

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého 

charakteru, využívá bezpečná místa pro 

hru a trávení volného času; uplatňuje 

základní pravidla bezpečného chování 

účastníka silničního provozu, jedná tak, 

aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání 

s neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu nepříjemná; 

v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe 

i pro jiné; ovládá způsoby komunikace  

s operátory tísňových linek  

 pojmenuje projevy léta 

 popíše letní počasí 

 pojmenuje letní radovánky 

 ví, co může v lese sbírat 

 seznámí se s jedovatými 

plodinami v letním období 

 pojmenuje některé plodiny 

dozrávající na poli 

 uvědomuje si nebezpečí  

o prázdninách  

léto 

 

letní radovánky 

 

letní počasí 

 

zahrada v létě 

 

v lese 

na poli 

 

prázdniny 

 

nebezpečí  

o prázdninách 
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5.3.3 Prvouka 2. a 3. ročník  

5.3.3.1 Prvouka 1. období 

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské 

vztahy v rodině, role rodinných 

příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje 

toleranci k přirozeným odlišnostem 

spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 

nedostatkům  

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární 

poznatky osobě, o rodině a činnostech 

člověka, o lidské společnosti, soužití, 

zvycích a o práci lidí; na příkladech 

porovnává minulost a současnost 

 

 zná svůj datum narození, své 

bydliště 

 zná svoje práva 

 vypráví, co je to rodina, dokáže 

pojmenovat jednotlivé členy 

rodiny, orientuje se v rodinných 

vztazích  

 uvědomuje si své místo v rodině, 

svoji sounáležitost a vypomáhá 

rodině  

 popíše svůj byt a jeho udržování 

 vypráví rodinné historky 

 vypráví o rodinných oslavách 

 

Já a moje rodina 

 

Kdo jsem, 

narození, bydliště, 

význam jména, 

znamení 

zvěrokruhu 

 

moje práva 

 

rodinné historky 

 

moji příbuzní, 

 

rodinné oslavy, 

povinnosti 

v domácnosti 

OSV – OR – 2  

můj vztah k sobě samému; 

moje učení, moje vztahy k 

druhým lidem, zdravé a 

vyrovnané sebepojetí 

 

OSV – SR – 3  

komunikace otevřená a 

pozitivní komunikace; 

pravda, lež a předstírání  

v komunikaci  

 

OSV – MR – 1  

problémy  

v mezilidských vztazích, 

problémy v seberegulaci 

 

 

 



 

 

129 

 

náš byt 

 

telefonní číslo 

rodičů 

 

MuV – 1  

poznávání vlastního 

kulturního zakotvení; 

respektování zvláštností 

různých etnik  

 

OSV – SR – 1 

rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání 

výhod v odlišnostech  

 

VMEGS – 1  

rodinné příběhy, zážitky a 

zkušenosti z Evropy a 

světa; místa, život dětí  

v jiných zemích; lidová 

slovesnost, zvyky a 

tradice národů Evropy  

 

MuV – 3  

rovnocennost všech 

etnických skupin a kultur  
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VDO – 2  

Listina základních a práv 

svobod 

 

MeV - 5  

vliv médií na každodenní 

život 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní 

hygienické, režimové a jiné zdravotně 

preventivní návyky s využitím 

elementárních znalostí o lidském těle; 

projevuje vhodným chováním a činnostmi 

vztah ke zdraví 

 uvědomuje si a respektuje 

odlišnosti lidí  

 dokáže popsat základní části 

lidského těla 

 na svém těle dokáže ukázat, kde 

má některé vnitřní orgány  

 dokáže k smyslům přiřadit orgány 

 chápe důležitost lékařských 

preventivních prohlídek 

 chápe důležitost zdravého 

životního stylu 

 dodržuje základní hygienické 

návyky 

 ví, jaké jsou základní potraviny 

zdravého jídelníčku  

Já a moje tělo 

 

lidské tělo 

 

odlišné a společné 

znaky člověka se 

zvířaty 

 

odlišnosti člověka 

podle barvy pleti 

 

části těla, smysly 

nemoc a úraz,  

u lékaře 

MuV – 1  

poznávání vlastního 

kulturního zakotvení; 

respektování zvláštností 

různých etnik  

 

OSV – SR – 1 

rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání 

výhod v odlišnostech  

 

VMEGS – 1  

rodinné příběhy, zážitky a 

zkušenosti z Evropy a 

světa; místa, život dětí  
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některé vnitřní 

orgány 

 

zdravý životní styl, 

správná výživa 

v jiných zemích; lidová 

slovesnost, zvyky a 

tradice národů Evropy  

 

MuV – 3  

rovnocennost všech 

etnických skupin a kultur  

 

VDO – 2  

Listina základních a práv 

svobod 

 

MeV - 5  

vliv médií na každodenní 

život 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého 

charakteru, využívá bezpečná místa pro 

hru a trávení volného času; uplatňuje 

základní pravidla bezpečného chování 

účastníka silničního provozu, jedná tak, 

aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání 

s neznámými jedinci, odmítne 

 zná pravidla třídy a dodržuje je 

 seznámí se se školním řádem 

 orientuje se v plánku třídy 

 pojmenuje místnosti ve škole  

 orientuje se v prostorách školy 

 vyjmenuje povolání dospělých, 

které ve škole potká 

 umí požádat o pomoc 

Já a moje škola 

 

naše třída 

 

pravidla třídy 

 

VDO -1  

škola jako model 

otevřeného partnerství a 

demokratického 

společenství, 

demokratická atmosféra a 

demokratické vztahy  

ve škole; způsoby 
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komunikaci, která je mu nepříjemná,  

v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe 

plánek třídy 

 

vyučovací 

předměty 

 

orientace ve škole, 

prostory školy 

 

zaměstnanci školy 

 

orientace v 

e školním roce 

uplatňování 

demokratických principů 

a hodnot v každodenním 

životě školy 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu 

místo svého bydliště a školy, cestu na 

určené místo a rozliší možná nebezpečí v 

nejbližším okolí 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do 

příslušného kraje a obslužného centra ČR, 

pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, 

obci (městě) 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při 

řešení různých situací v denním životě, 

 bezpečně se orientuje v místě 

svého bydliště 

 bezpečně zvládá cestu do školy a  

ze školy 

 pojmenuje významné budovy 

obce 

 pojmenuje některé rodáky města 

 vyjmenuje některé obce a samoty 

na Hartmanicku 

 popíše erb města Hartmanic 

 zná nejbližší řeku, horu 

Já a moje město 

 

Rozdíl město, 

vesnice 

 

Plánek města 

Hartmanice, plánek 

okolí školy, erb 

města Hartmanic 
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rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, 

kulturní či historické památky, významné 

události regionu 

 

 začlení město do správného 

okresu a kraje 

  

Významné budovy 

a památky města 

 

Vodstvo, pohoří 

v okolí Hartmanic 

 

Významné 

osobnosti 

 

Slavnosti města 

 

Historie města 

 

Obce a samoty 

patřící pod 

Hartmanice 

 

Okres Klatovy 

 

Plzeňský kraj 
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  ví, v jakém státě žije, zná hlavní 

město 

 pojmenuje státní symboly podle 

obrázku 

 pojmenuje historická území ČR 

 zná jméno prezidenta ČR 

 rozliší barvy na mapě 

 určí světové strany podle směrové 

růžice 

 

Já a moje vlast 

 

Význam slova vlast 

 

Symboly ČR 

 

Historická území 

ČR 

 

Prezident 

 

Sousední státy 

 

Praha - hlavní 

město 

 

Mapa - barvy mapy 

 

Směrová růžice, 

světové strany 
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ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu 

různých povolání a pracovních činností 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární 

poznatky o sobě, o rodině a činnostech 

člověka, o lidské společnosti, soužití, 

zvycích a o práci lidí; na příkladech 

porovnává minulost a současnost 

 zjistí zaměstnání svých rodičů 

 uvědomuje si význam některých 

povolání 

 popíše, jakým způsobem je možné 

trávit volný čas  

 pozná, z čeho se vyrábí základní 

výrobky kolem nás 

 dokáže třídit odpad v domácnosti 

 seznámí se s různými typy 

ochrany přírody u nás se 

zaměřením na NP Šumava 

Já a společnost 

 

Povolání dospělých 

 

Zájmy a koníčky 

 

Přírodnina, 

surovina, výrobek 

 

Výroba potravin, 

papíru, skla 

 

Třídíme odpad 

 

Chráníme přírodu 

 

Ochrana NP 

Šumava 

EV – 3  

zemědělství a životní 

prostředí 

 

 

 

 

EV – 4  

vztah člověka k prostředí  

aktuální ekologický 

problém 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého 

charakteru, využívá bezpečná místa pro 

hru a trávení volného času; uplatňuje 

základní pravidla bezpečného chování 

 naučí se základní pravidla 

silničního provozu, správné 

přecházení vozovky, chůze po 

Já a moje 

bezpečnost 
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účastníka silničního provozu, jedná tak, 

aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  

 ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání 

s neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu nepříjemná; v 

případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i 

pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 

operátory tísňových linek  

ČJS-3-5-04reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech 

chodníku chování v dopravních 

prostředcích a při čekání na ně, 

význam základních dopravních 

značek,  

 vnímá dopravní situaci, rozezná 

nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru a 

trávení volného času 

 zapamatuje si důležitá telefonní 

čísla 

 umí pojmenovat nebezpečí, která 

by mu mohla hrozit, ví, jak se 

zachovat 

 dokáže si říct o pomoc 

Bezpečné chování 

na silnici chodce i 

cyklisty 

 

dopravní značky 

 

různé dopravní 

prostředky 

 

důležitá telefonní 

čísla 

 

nebezpečí, která 

nám hrozí 

 

bezpečné chování 

při styku s cizí 

osobou 

 

požádání o pomoc 
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ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná 

viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích  

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny 

podle nápadných určujících znaků, uvede 

příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě 

 pozná a i na základě vlastní 

zkušenosti dokáže pojmenovat 

proměny přírody na podzim, 

vyjmenuje podzimní měsíce, ví, 

co dělají rostliny a živočichové  

na podzim 

 rozeznává jehličnaté a listnaté 

stromy, odliší strom od keře a 

byliny,  

 ví, že některé houby a lesní plody 

jsou jedovaté a nesbírá je  

 rozliší druhy ovoce a zeleniny  

 pozná, co je to zemědělská plodina  

 dokáže přiřadit k ovocným 

stromům ovoce, rozlišuje druhy 

plodů 

 pozná některé druhy zeleniny 

 určí některé živočichy a rostliny 

žijící u vody 

podzim 

 

příroda na podzim 

 

podzimní měsíce 

 

listnaté a jehličnaté 

stromy 

 

keře 

 

lesní plody 

 

houby 

 

ovocné stromy a 

jejich plody 

 

zelenina 
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rostliny a 

živočichové u řeky 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná 

viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích  

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny 

podle nápadných určujících znaků, uvede 

příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě  

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární 

poznatky o sobě, o rodině a činnostech 

člověka, o lidské společnosti, soužití, 

zvycích a o práci lidí; na příkladech 

porovnává minulost a současnost 

 pozná a i na základě vlastní 

zkušenosti dokáže pojmenovat 

proměny přírody v zimě, 

vyjmenuje zimní měsíce, ví, co 

dělají rostliny a živočichové  

v zimě 

 pozná některé zimní sporty, 

některé z nich sám provozuje 

 popíše některé zimní zvyky a 

tradice 

Zima 

 

příroda v zimě, 

zimní měsíce, 

rostliny a 

živočichové  

v zimě, změny 

v přírodě 

 

ptáci stálí 

 

živočichové 

upadající do 

zimního spánku 

 

zimní svátky a 

tradice u nás a  

v jiných zemích 

 

zimní sporty, 

olympijské hry 
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ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná 

viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích  

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny 

podle nápadných určujících znaků, uvede 

příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě  

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární 

poznatky o sobě, o rodině a činnostech 

člověka, o lidské společnosti, soužití, 

zvycích a o práci lidí; na příkladech 

porovnává minulost a současnost 

 pozná a i na základě vlastní 

zkušenosti dokáže pojmenovat 

proměny přírody na jaře, 

vyjmenuje jarní měsíce, ví, co 

dělají rostliny a živočichové na 

jaře 

 ví, co má dělat při povodních 

 zná význam velikonočních svátků, 

zná zvyky a tradice 

 vyjmenuje jarní květiny 

 zná jarní práce na zahradě 

 rozezná keř od stromu,  

 zná základní informace o životě 

včel ve spojení s opylováním 

stromů na jaře 

 rozliší mezi tažnými ptáky a ptáky  

u nás trvale žijícími, dokáže 

některé jmenovat 

 pozná hospodářská zvířata, 

dokáže pojmenovat jejich 

mláďata, zná jejich význam pro 

člověka 

 zná základní pravidla péče  

o živočichy v zajetí 

Jaro 

velikonoční zvyky 

a obyčeje – 

šumavské zvyky 

 

rostliny a 

živočichové  

na jaře, jarní 

květiny 

 

stromy na jaře – 

pupen, květ, plod 

 

části stromu 

 

život včel – 

opylování rostlin a 

stromů 

 

ptáci na jaře – stálí 

a stěhovaví 
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hospodářská 

zvířata, mláďata, 

užitek 

 

domácí zvířata -

mazlíčci 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při 

řešení různých situací v denním životě, 

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti  

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární 

poznatky o sobě, o rodině a činnostech 

člověka, o lidské společnosti, soužití, 

zvycích a o práci lidí; na příkladech 

porovnává minulost a současnost 

 

 ví, kdy začínají roční období  

 pozná hodiny, čtvrt, půl, tři čtvrtě, 

celá, čas 

  orientuje se podle hodin 

 dokáže vyjmenovat měsíce  

 ví, proč se střídá den a noc  

 zná rozdíl mezi kalendářním a 

školním rokem  

 orientuje se v pojmech minulost, 

současnost, budoucnost 

Rok 

 

kalendářní rok 

roční období 

 

kalendář, měsíce 

v roce, dny 

v týdnu, části dne, 

měření času, 

hodiny 

 

minulost, 

současnost, 

budoucnost 

  

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná 

viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 

ročních obdobích  

 pozná a i na základě vlastní 

zkušenosti dokáže pojmenovat 

proměny přírody v létě, vyjmenuje 

Léto 

 

EV – 1  

ekosystémy les (les  

v našem prostředí, 
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ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny 

podle nápadných určujících znaků, uvede 

příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě  

 

letní měsíce, ví, co dělají rostliny 

a živočichové v létě 

 zná i na základě vlastních 

zkušeností život v přírodním 

společenstvu louka, les, pole, 

voda, zahrada 

 ví, jak se má chovat při bouřce 

 ví, jak se má bezpečně chovat  

o prázdninách 

proměny přírody 

 

přírodní 

společenstvo louka, 

les, pole, voda, 

zahrada, letní 

bouřky 

 

prázdniny 

produkční a 

mimoprodukční významy 

lesa); pole (význam, 

změny okolní krajiny 

vlivem člověka, způsoby 

hospodaření na polích, 

pole a jejich okolí); vodní 

zdroje (lidské aktivity 

spojené s vodním 

hospodářstvím, důležitost 

pro krajinnou ekologii 
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5.3.3.2 Prvouka 2. období 

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské 

vztahy v rodině, role rodinných 

příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje 

toleranci  

k přirozeným odlišnostem spolužáků i 

jiných lidí, jejich přednostem i 

nedostatkům  

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární 

poznatky osobě, o rodině a činnostech 

člověka, o lidské společnosti, soužití, 

zvycích a o práci lidí; na příkladech 

porovnává minulost a současnost 

 

 zná svůj datum narození, své 

bydliště 

 zná svoje práva 

 vypráví, co je to rodina, dokáže 

pojmenovat jednotlivé členy 

rodiny, orientuje se v rodinných 

vztazích  

 uvědomuje si své místo v rodině, 

svoji sounáležitost a vypomáhá 

rodině  

 popíše svůj byt a jeho udržování 

 vypráví rodinné historky 

 vypráví o rodinných oslavách 

 přemýšlí o tom, čím by chtěl být 

 

Já a moje rodina 

 

Kdo jsem, 

narození, bydliště, 

význam jména, 

znamení 

zvěrokruhu 

 

moje práva 

 

rodinné historky 

 

moji příbuzní, 

rodinné oslavy, 

povinnosti 

v domácnosti 

 

náš byt 

OSV – MR – 1  

problémy  

v mezilidských vztazích 

 

OSV – SR - 2  

moje učení; moje vztahy  

k druhým lidem; zdravé a 

vyrovnané sebepojetí  

 

OSV – OR – 2 

sebepoznání a sebepojetí 

já jako zdroj informací  

o sobě, moje tělo, moje 

psychika, co o sobě vím a 

co ne, můj vztah k sobě 

samému, moje vztahy  

k druhým lidem; zdravé a 

vyrovnané sebepojetí 
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telefonní číslo 

rodičů 

 

povolání 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní 

hygienické, režimové a jiné zdravotně 

preventivní návyky s využitím 

elementárních znalostí o lidském těle; 

projevuje vhodným chováním a činnostmi 

vztah ke zdraví 

 uvědomuje si a respektuje 

odlišnosti lidí  

 rozlišuje lidské rasy; chápe 

rovnost lidí; ví, co je to rasismus a 

šikana 

 dokáže popsat základní části 

lidského těla 

 na svém těle dokáže ukázat, kde 

má některé vnitřní orgány  

 dokáže k smyslům přiřadit orgány 

 chápe důležitost lékařských 

preventivních prohlídek 

 chápe důležitost zdravého 

životního stylu 

 dodržuje základní hygienické 

návyky 

 ví, jaké jsou základní potraviny 

zdravého jídelníčku  

 

Já a moje tělo 

 

lidské tělo 

 

odlišné a společné 

znaky člověka  

se zvířaty 

 

odlišnosti člověka 

podle barvy pleti 

 

části těla, smysly 

 

nemoc a úraz,  

u lékaře 

 

EV – 4  

vztah člověka  

k prostředí-naše obec 

 

VDO – 3  

obec jako základní 

jednotka samosprávy 

státu  

 

OSV – SR – 1 

rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání 

výhod v odlišnostech  

 

MuV – 3  

projevy rasové 

nesnášenlivosti – jejich 
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některé vnitřní 

orgány 

 

zdravý životní styl, 

správná výživa 

rozpoznávání a důvody 

vzniku  

 

OSV – OR – 2 

moje tělo, moje psychika 

(temperament, postoje, 

hodnoty 

 

MuV – 1  

kulturní diference-člověk 

jako nedílná jednota 

tělesné i duševní stránky 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého 

charakteru, využívá bezpečná místa pro 

hru a trávení volného času; uplatňuje 

základní pravidla bezpečného chování 

účastníka silničního provozu, jedná tak, 

aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání 

s neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu nepříjemná,  

v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe 

 zná pravidla třídy a dodržuje je 

 seznámí se se školním řádem 

 orientuje se v plánku třídy 

 pojmenuje místnosti ve škole  

 orientuje se v prostorách školy 

 vyjmenuje povolání dospělých, 

které ve škole potká 

 umí požádat o pomoc 

 

Já a moje škola 

 

naše třída 

 

pravidla třídy 

 

plánek třídy 

 

OSV – SR – 3  

komunikace v různých 

situacích 
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vyučovací 

předměty 

 

orientace ve škole, 

prostory školy 

 

zaměstnanci školy 

 

orientace  

ve školním roce 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu 

místo svého bydliště a školy, cestu na 

určené místo a rozliší možná nebezpečí v 

nejbližším okolí 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do 

příslušného kraje a obslužného centra ČR, 

pozoruje a popíše změny v nejbližším 

okolí, obci (městě) 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při 

řešení různých situací v denním životě, 

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

 bezpečně se orientuje v místě 

svého bydliště 

 bezpečně zvládá cestu do školy a  

ze školy 

 pojmenuje významné budovy 

obce 

 pojmenuje některé rodáky města 

 vyjmenuje některé obce a samoty 

na Hartmanicku 

 popíše erb města Hartmanic 

 zná nejbližší řeku, horu 

 začlení město do správného 

okresu a kraje 

 

Já a moje město 

 

Rozdíl město, 

vesnice 

 

Plánek města 

Hartmanice, plánek 

okolí školy, erb 

města Hartmanic 

 

Významné budovy 

a památky města 

EV – 3  

ochrana přírody a 

kulturních památek 
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ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, 

kulturní či historické památky, významné 

události regionu 

 

Vodstvo, pohoří 

v okolí Hartmanic 

 

Významné 

osobnosti 

 

Slavnosti města 

 

Historie města 

 

Obce a samoty 

patřící  

pod Hartmanice 

 

Okres Klatovy 

Plzeňský kraj 

 

  ví, v jakém státě žije, zná hlavní 

město 

 pojmenuje státní symboly podle 

obrázku 

 pojmenuje historická území ČR 

Já a moje vlast 

 

Význam slova vlast 

 

VMEGS – 3  

evropská integrace 
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 zná jméno prezidenta ČR 

 rozliší barvy na mapě 

 určí světové strany podle směrové 

růžice 

 

Symboly ČR 

 

Historická území 

ČR 

 

Prezident 

 

Sousední státy 

 

Praha - hlavní 

město 

 

Mapa - barvy mapy 

 

Směrová růžice, 

světové strany 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu 

různých povolání a pracovních činností 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární 

poznatky o sobě, o rodině a činnostech 

člověka,  

o lidské společnosti, soužití, zvycích a  

 chápe význam různých povolání 

 rozlišuje práci fyzickou a 

psychickou 

 pozná, z čeho se vyrábí základní 

výrobky kolem nás 

Já a společnost 

 

Povolání dospělých 

 

VDO – 3  

společenské organizace a 

hnutí 

OSV – SR – 4  
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o práci lidí; na příkladech porovnává 

minulost a současnost 

 

 rozlišuje výrobky minulosti, 

současnosti, budoucnosti 

 ví, co jsou to volby, kdo smí volit 

a uvědomuje si jejich význam 

 ví, co je to organizace a jak může 

člověk pomoci lidem v tísni  

 

 

Fyzická a duševní 

práce 

 

Volená zaměstnání 

– volby-politická 

zaměstnání 

 

Zájmové 

organizace 

 

Minulost, 

současnost, 

budoucnost 

 

Přírodnina, 

surovina, výrobek 

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.)  

 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého 

charakteru, využívá bezpečná místa pro 

hru a trávení volného času; uplatňuje 

základní pravidla bezpečného chování 

účastníka silničního provozu, jedná tak, 

aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných  

 ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání 

s neznámými jedinci, odmítne 

 naučí se základní pravidla 

silničního provozu, správné 

přecházení vozovky, chůze po 

chodníku chování v dopravních 

prostředcích a při čekání na ně, 

význam základních dopravních 

značek,  

Já a moje 

bezpečnost 

 

Bezpečné chování 

na silnici chodce i 

cyklisty 
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komunikaci, která je mu nepříjemná; v 

případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i 

pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 

operátory tísňových linek  

ČJS-3-5-04reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech 

 vnímá dopravní situaci, rozezná 

nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru a 

trávení volného času 

 zapamatuje si důležitá telefonní 

čísla 

 ví, co je šikana, umí požádat o 

pomoc 

 umí pojmenovat nebezpečí, která 

by mu mohla hrozit, ví, jak se 

zachovat 

dokáže si říct o pomoc 

dopravní značky 

 

důležitá telefonní 

čísla 

 

nebezpečí, která 

nám hrozí 

 

bezpečné chování 

při styku s cizí 

osobou 

 

šikana 

 

požádání o pomoc 

 

mimořádné 

události 

  chápe rozdíl mezi příjmem a 

výdajem, zná hodnotu bankovek, 

zkouší odhadnout hodnotu 

různých nákupů  

Já a moje finance 
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 vysvětlí, proč spořit, kdy si 

půjčovat a jak vracet dluhy 

 rozlišuje různé způsoby placení 

příjmy a výdaje 

domácnosti, 

hodnota peněz, 

banky, půjčka a 

dluh, hospodaření 

s penězi 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny 

podle nápadných určujících znaků, uvede 

příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě  

 

 rozlišuje mezi pojmy přírodnina, 

surovina, výrobek, uvádí příklady  

 chápe rozdíl mezi nerosty a 

horninami 

 ví, z čeho se skládá žula 

 uvádí příklady nerostů a hornin 

 popíše rozdíl mezi hnědým a 

černým uhlím,  

 ví, jak vzniklo uhlí a ropa, zná 

jejich využití 

 chápe význam vody pro život 

 pozná skupenství vody a rozložení 

na zemi 

 popíše koloběh vody v přírodě 

 zná složení vzduchu 

 chápe význam půdy pro život 

 chápe význam slunce pro život, 

zakreslí jednoduše proces 

fotosyntézy 

Neživá příroda 

 

horniny a nerosty 

 

vzácné nerosty 

 

sůl kamenná 

 

žula 

 

pískovec 

 

vápenec 

 

uhlí a ropa 

 

 

EV – 2 

podmínky života 

 

EV – 3 

změny v krajině 

 

EV – 4 

ekologický problém 
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 pozná významné horniny a 

nerosty 

 chápe význam  

voda 

 

vzduch 

 

půda 

 

světlo a teplo 

 

fotosyntéza 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u 

skupiny známých látek, určuje jejich 

společné a rozdílné vlastnosti a změří 

základní veličiny pomocí jednoduchých 

nástrojů a přístrojů 

 poznává vlastnosti látek svými 

smysly 

 měří teplotu, hmotnost, čas, objem 

 používá základní jednotky 

Vlastnosti látek 

 

vlastnosti látek 

 

skupenství látek 

 

teplota 

 

hmotnost 

 

čas 
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objem 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny 

podle nápadných určujících znaků, uvede 

příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě  

 

 zná příklady hub jedlých a 

jedovatých 

 vyhledává houby v různých 

atlasech, encyklopedií na 

internetu 

Živá příroda 

 

Houby 

 

Stavba těla hub 

 

Houby jedlé, 

nejedlé a jedovaté 

  

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny 

podle nápadných určujících znaků, uvede 

 uvádí společné znaky rostlin, ví, 

co rostliny vylučují 

 uvádí, jak se rozmnožují a vyvíjejí 

 pozná základní části těla rostlin, 

vysvětlí význam kořene, zná různé 

typy 

 zná tři druhy stonků a dovede je 

rozlišit 

 popíše stavbu listu a květu 

 uvádí typy plodů 

 uvádí příklady chráněných, 

léčivých a jedovatých rostlin 

objevujících se na Šumavě 

Živá příroda 

rostliny 

 

společné znaky 

rostlin, dýchání a 

vylučování 

 

růst a vývoj, 

rozmnožování 

 

části těla – kořen, 

stonek, list, květ, 
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plod – druhy a 

složení 

 

chráněné, léčivé, 

jedovaté rostliny 

 

rostliny na Šumavě 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny 

podle nápadných určujících znaků, uvede 

příklady výskytu organismů ve známé 

lokalitě  

 

 popíše různé živočišné druhy, 

zařadí je do skupin podle vnějších 

znaků 

 vysvětlí různé způsoby přijímání 

potravy, dýchání, pohybu, 

rozmnožování i průběhu života 

různých živočichů 

 pozná některé živočichy žijící 

hlavně na Šumavě 

Živá příroda 

 

živočichové – 

společné znaky 

živočichů 

 

savci – býložravci, 

masožravci, 

všežravci 

 

ptáci – krmivá a 

nekrmivá mláďata, 

hmyzožraví, 

semenožraví, draví, 

všežraví, stěhovaví 

a stálí 
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ryby – dravé, 

nedravé, 

sladkovodní, 

mořské 

 

plazi – hadi, želvy, 

ještěrky, krokodýli 

 

obojživelníci  

– žáby, mloci, čolci 

 

bezobratlí – hmyz 
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Vyučovací předmět: 

5.3.5 Přírodověda 

Ročník:  1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin týdně:    2 2 

 

5.3.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v předmětu směřuje k:  

 Osvojování si, co největší slovní zásoby a poznatků vztahující se k člověku,  

k životu v rodině, na veřejnosti, v přírodě a její využívání pro tvorbu otázek a 

odpovědí a pro samostatné vyjadřování pocitů, dojmů, myšlenek a prožitků  

 Zásadám slušného a bezpečného chování v rodině a společnosti, k ohleduplnosti 

a kamarádství, k rozvíjení pozitivních citů k sobě- sebedůvěra, samostatnost 

 Upevňování návyků bezpečného chování v různých prostředích a v kontaktu 

s lidmi  

 Poznávání živých a neživých přírodnin a přírodních jevů podle nápadných 

určujících znaků  

 Získání základních dovedností, podchycení a rozvíjení zájmu o pěstování rostlin 

a chov drobných i hospodářských zvířat a uvědomění důležitosti této činnosti  

v naší stravě  

 Získání základního poučení o člověku, o lidském životě a lidském těle  

 Osvojování základních hygienických návyků a zásad souvisejících  

s upevňováním a preventivní ochranou zdraví a jejich dodržování, s prevencí 

úrazů a se zdravým životním stylem  

 Prohlubování dopravních návyků chodce, dítěte v dopravních prostředcích a 

seznamování s dopravními značkami  

 Správnému používání linky tísňového volání, zdravotnické záchranné služby, 

hasičského záchranného sboru ČR, policie ČR, zvládnutí první pomoci  

 Pochopení ročního cyklu v přírodě i změn, které nastávají v přírodě v průběhu 

roku  

 Poznávání Země jako planety sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život  

 Poznávání velké rozmanitosti i proměnlivosti živé i neživé přírody naší vlasti  
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 Uvědomění, že Země a život tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny 

hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno 

narušit a velmi obtížně obnovovat  

 Utváření ohleduplného vztahu k životnímu prostředí a k přírodě, třídění odpadu, 

šetření zdroji, ochraně rostlin a živočichů  

 

5.3.5.2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí  

Kompetence k učení 

Žák: 

 Osvojuje si nové znalosti a dovednosti pomocí vhodných metod v oblasti svět 

kolem nás 

 Pozoruje systematicky přírodu a lidské tělo a hledá souvislosti mezi jevy a jejich 

vysvětlení  

 Používá správné termíny týkajících se přírody a života  

 Upřednostňuje kultivovaný ústní projev 

 Učí se nabytých znalostí použít v běžném životě  

 Propojuje znalosti z jiných oborů 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

 Řeší problémové situace související s učivem o člověku a přírodě 

 Samostatně řeší problémy, zamýšlí se nad problémem a má chuť jej řešit 

 Volí různé způsoby řešení 

 Obhajuje svá rozhodnutí 

 Promýšlí pracovní postupy praktických cvičení 

 Nachází souvislosti a jevy z běžného života, samostatně vysvětluje jejich podstatu 

 Aplikaci poznatky v praxi 
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Kompetence komunikativní 

Žák: 

 Samostatně se aktivuje k umění zeptat se a zjišťovat, prezentuje výsledky vlastní 

práce 

 Argumentuje, vyslovuje vlastní názory, respektuje názory druhých  

 Správně užívá termíny a názvy v oblasti přírody 

 Řeší úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

 Využívá skupinového vyučování ke spolupráci při řešení problémů 

 Řeší situace, které vedou k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

 Diskutuje s ostatními žáky  

 Řeší situace, při kterých se žáci učí respektovat názory druhých 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

 Zodpovědně dbá na své konání v oblasti životního prostředí 

 Respektuje pravidla ve společnosti a zákonitosti přírody 

 Dodržuje pravidla slušného chování mezi sebou i k dospělým 

 Učí se chápat základní ekologické souvislosti i v globálním měřítku  

 Chová se zodpovědně v krizových situacích (přivolá pomoc, poskytne první 

pomoc) 
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Kompetence pracovní 

Žák: 

 Rozvíjí samostatnost, ale i spolupráci ve skupinách při praktických činnostech 

souvisejících s předmětem  

 Dodržuje a vymezuje pravidla (ochrana zdraví, životního prostředí) 

 Používání pracovní pomůcky a vybavení 

 Řeší úkoly tak, aby byl schopni využít poznatky v běžné praxi  

 

Kompetence digitální  

Žák: 

 Je motivován k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování 

slovní zásoby a správné výslovnosti.  

 Je veden k využívání online aplikací pro seznámení s reáliemi, které se týkají 

probíraných témat.  

 Je veden k dodržování zásad bezpečnosti při práci s online aplikacemi a zásad 

ochrany osobních údajů.  

 Je veden k získávání, vyhledávání informací, dat a kriticky je posuzovat 
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5.3.6 Přírodověda 4. a 5. ročník  

5.3.6.1 Přírodověda 1. období 

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje 

propojenost prvků živé a neživé přírody, 

princip rovnováhy přírody a nachází 

souvislosti mezi konečným vzhledem 

přírody a činností člověka 

 

 objevuje a zjišťuje propojenost 

prvků živé a neživé přírody, 

princip rovnováhy přírody 

 chápe, jaké jsou podmínky  

pro život 

 rozeznává způsob života v 

různých podnebných pásmech 

 nachází shody a rozdíly  

v přizpůsobení organismů 

prostředí 

živá a neživá 

příroda, podmínky 

života – voda, 

vzduch, světlo a 

teplo 

 

prostředí pro život 

– suché a teplé, 

vlhké a teplé, 

mírné, chladné 

EV – 2  

podmínky života 

 

OSV – SR – 4  

rozvoj sociálních 

dovedností pro kooperaci 

(jasná a respektující 

komunikace, řešení 

konfliktů, podřízení se, 

vedení a organizování 

práce skupiny)  

 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě 

pozorování základní projevy života na 

konkrétních organismech, prakticky třídí 

organismy do známých skupin, využívá  

k tomu i jednoduché klíče a atlasy  

 

 třídí organismy podle základních 

znaků 

 rozezná některé houby 

 umí vyjmenovat stavbu rostlin a 

jejich květů 

 dělí živočichy podle stavby těla, 

vyjmenuje jejich příklady, chápe 

rozdíl v jejich rozmnožování 

třídění živých 

organizmů 

 

houby, rostliny 

 

živočichové 
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ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva 

ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní 

podstatné vzájemné vztahy mezi 

organismy  

 zkoumá společenstvo v okolí 

lidského obydlí a lesa, zdůvodní 

podstatné vzájemné vztahy mezi 

organismy  

 popíše hlavní druhy rostlin a zná 

živočichy v lese a v okolí lidského 

obydlí 

podzim 

 

společenstva 

živých organismů 

v okolí lidských 

obydlí 

 

společenstva 

živých organismů  

v lese 

EV – 1  

ekosystémy 

 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje 

propojenost prvků živé a neživé přírody, 

princip rovnováhy přírody a nachází 

souvislosti mezi konečným vzhledem 

přírody a činností člověka 

 pochopí, proč se rostliny a 

živočichové ukládají k zimnímu 

spánku a jakým způsobem 

 pozoruje změny v zimní přírodě 

 umí rozeznat stopy některých 

živočichů 

zima – rostliny a 

živočichové v zimě 

  

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, 

naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a 

vysvětlí výsledky pokusu 

 rozeznává různé druhy skupenství 

 pozoruje přeměnu látek  

ze skupenství do jiného 

 založí jednoduchý pokus, 

naplánuje a zdůvodní postup, 

vyhodnotí a vysvětlí výsledky 

pokusu 

skupenství látek a 

jejich přeměna 
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ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní 

činnosti člověka v přírodě a rozlišuje 

aktivity, které mohou prostředí i zdraví 

člověka podporovat nebo poškozovat  

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje 

propojenost prvků živé a neživé přírody, 

princip rovnováhy přírody a nachází 

souvislosti mezi konečným vzhledem 

přírody a činností člověka 

 rozezná základní druhy hornin a 

nerostů 

 vysvětlí rozdíl mezi horninou a 

nerostem 

 seznámí se se vznikem hornin 

 zhodnotí vliv těžby energetických 

surovin na prostředí 

horniny a nerosty 

 

energetické 

suroviny a jejich 

získávání, vliv  

na životní prostředí 

EV – 2  

význam a způsoby 

získávání a využívání 

přírodních zdrojů  

 

EV – 3  

změny v krajině 

 

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, 

naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a 

vysvětlí výsledky pokusu 

 zopakuje si druhy měření, zná 

jednotky vlastností látek, popíše 

různá měřidla 

vlastnosti látek 

 

měření- délka, 

hmotnost, teplota, 

čas 

  

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva 

ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní 

podstatné vzájemné vztahy mezi 

organismy  

 

 zkoumá společenstvo parku 

potoka a řeky, zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi organismy  

 popíše hlavní druhy rostlin a zná 

živočichy v parku, v potoce a řece 

 rozezná byliny a dřeviny 

 chápe pojmy keř, strom 

jaro 

 

společenstva 

živých organismů 

v parku, u potoka a 

řeky 

 

rostliny a 

živočichové  

EV – 4  

náš životní styl aktuální 

(lokální) ekologický 

problém  

 nevhodné zásahy člověka 

do toků řek 
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na jaře, význam 

rostlin pro člověka 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva 

ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní 

podstatné vzájemné vztahy mezi 

organismy  

 zkoumá společenstvo organismů 

na poli, louce a rybníku, zdůvodní 

podstatné vzájemné vztahy mezi 

organismy  

 popíše hlavní druhy rostlin a zná 

živočichy na poli, louce a rybníku 

 pozoruje živočišnou říši v létě 

léto – společenstva 

živých organismů 

na poli, louce a 

rybníku 

 

rostliny a 

živočichové v létě, 

zrání plodů, 

hospodářské 

rostliny 

 

význam přírody  

pro člověka a 

ochrana přírody 

 

Národní park 

Šumava 

EV – 1  

ekosystémy 

 

EV – 4 

ochrana životního 

prostředí  
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5.3.6.2 Přírodověda 2. období 

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák: Žák:    

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje 

propojenost prvků živé a neživé přírody, 

princip rovnováhy přírody a nachází 

souvislosti mezi konečným vzhledem 

přírody a činností člověka  

ČJS-5-4-04 porovnává na základě 

pozorování základní projevy života  

na konkrétních organismech, prakticky 

třídí organismy do známých skupin, 

využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy  

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní 

činnosti člověka v přírodě a rozlišuje 

aktivity, které mohou prostředí i zdraví 

člověka podporovat nebo poškozovat  

 

 vysvětlí, jak spolu souvisí živá a 

neživá příroda 

 vyjmenuje podmínky života na 

zemi 

 pozná základní druhy hornin a 

minerálů, popíše jejich význam 

 vysvětlí pojem obnovitelné a 

neobnovitelné zdroje 

živá a neživá 

příroda 

 

neživá příroda, 

voda, vzduch, 

světlo a teplo, půda 

 

nerosty a horniny, 

nerostné suroviny, 

elektrická energie 

 

využití přírodních 

zdrojů 

EV – 2 

přírodní zdroje 

 

OSV – SR – 4 

rozvoj sociálních 

dovedností pro kooperaci 

(jasná a respektující 

komunikace, řešení 

konfliktů, podřízení se, 

vedení a organizování 

práce skupiny) 

 

OSV – MR – 1  

zvládání učebních 

problémů vázaných  

na látku předmětů, 

problémy v seberegulaci  

 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě 

elementárních poznatků o Zemi jako 

 začlení Zemi do vesmíru vesmír, mléčná 

dráha, Slunce 

sluneční soustava, 
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součásti vesmíru souvislost s rozdělením 

času a střídáním ročních období  

 

 popíše Slunce, Měsíc a vysvětlí 

následek jejich pohybu, 

vyjmenuje ostatní planety 

sluneční soustavy 

 dovede vyprávět o prvních letech  

do vesmíru a uvede význam 

umělých družic  

 vysvětlí dopad slunečních paprsků 

na Zemi a množství tepla 

planety a planetky, 

komety, hvězdy a 

souhvězdí 

 

planeta Země  

ve vesmíru, střídání 

dne a noci, ročních 

období 

 

Měsíc, umělé 

družice a lety  

do vesmíru 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva 

ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní 

podstatné vzájemné vztahy mezi 

organismy  

 

 vyjmenuje podnebné pásy 

 ukáže podnebné pásy na mapě a 

popíše skladbu rostlin a živočichů  

v nich 

 pozná rozdíl mezi počasím a 

podnebím  

 popíše 4 roční období 

 vyjmenuje některé typické 

rostliny a živočichy mírného pásu 

podnebné pásy a 

život v nich 

 

potravní řetězce 

 

mírný podnební pás 

EV – 3  

význam ochrany přírody 

 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva 

ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní 

 popíše skladbu lesů na Šumavě, 

pláně a rašeliniště, problémy  

s kůrovcem a obnovou lesa 

typické ekosystémy 

našeho regionu 

EV – 3  

význam ochrany přírody 
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podstatné vzájemné vztahy mezi 

organismy  

chráněné oblasti a 

ochrana přírody 

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí 

jednání a chování, která se už nemohou 

tolerovat  

 chápe sounáležitost člověka  

s ostatními organismy i lidské 

odlišnosti 

 uvědomuje si společné vlastnosti 

lidí bez ohledu na barvu pleti a 

národnost  

 rozlišuje základní rozdíly mezi 

lidmi a živočichy  

člověk 

 

společné a rozdílné 

znaky člověka a 

živočichů 

EV – 4  

 náš životní styl 

 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském 

těle a k podpoře vlastního zdravého 

způsobu života  

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy 

lidského života a orientuje se ve vývoji 

dítěte před a po jeho narození  

 

 popíše stavbu lidského těla  

 chápe ochrannou funkci kůže 

 dovede popsat hlavní části kostry 

a vysvětlí její funkci  

 dbá na správné držení těla  

 ví, že svaly zajišťují pohyb  

 popíše smysly a smyslové orgány, 

jejich funkci  

 ví, o činnosti mozku a nervů  

 zná látky, nezbytné pro naše tělo  

 zjistí, že rozdílnost pohlaví je 

základem pro rozmnožování  

 uplatňuje ohleduplné chování  

k druhému pohlaví, orientuje se  

v bezpečných způsobech 

sexuálního chování 

lidský organismus, 

kostra, svaly 

 

dýchací soustava, 

srdce a oběhová 

soustava, trávení a 

význam potravy, 

vylučování, smysly 

a nervy, kůže, 

nervová soustava, 

OSV – OR – 2 

já jako zdroj informací  

o sobě, druzí jako zdroj 

informací o mně, můj 

vztah k sobě samému, 

moje učení, moje vztahy  

k druhým lidem  

 

OSV – OR – 4 

hledání pomoci  

při potížích  
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 umí popsat jednotlivé etapy života 

člověka 

rozmnožovací 

soustava 

 

vývojová stádia 

člověka 

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas  

pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle 

vlastních potřeb s ohledem na oprávněné 

nároky jiných osob  

ČJS-5-5-04 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  

ČJS-5-5-05 předvede v modelových 

situacích osvojené jednoduché způsoby 

odmítání návykových látek  

 

 popisuje, hodnotí svůj denní režim 

 zjistí, které potraviny a tekutiny 

prospívají zdraví  

 zná škodlivé látky, nebezpečí 

kouření, alkoholu a drog  

 správně reaguje v modelových 

situacích při styku se škodlivými 

látkami nebo při mimořádných 

událostech 

naše tělo a zdraví, 

denní režim, 

infekční nemoci, 

hygiena, očkování 

 

návykové látky, 

hrací automaty a 

počítače, závislost 

(kouření, drogy) 

škodlivé vlivy, 

nebezpečí 

 

komunikace 

prostřednictvím 

elektronických 

médií 

  

ČJS-5-4-06 založí jednoduchý pokus, 

naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a 

vysvětlí výsledky pokusu 

 založí jednoduchý pokus, 

naplánuje a zdůvodní postup, 

nebezpečí úrazů, 

ošetření drobných 

poranění 
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ČJS-5-5-04 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  

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující 

zranění; ošetří drobná poranění a zajistí 

lékařskou pomoc  

 

vyhodnotí a vysvětlí výsledky 

pokusu  

 v modelové situaci prokáže 

schopnost se účinně chránit 

správné způsoby 

chování při 

mimořádných 

událostech (např. 

úraz, nemoc, 

autonehoda, požár, 

povodně) 

 

mimořádné události 

způsobené 

přírodními vlivy a 

ochrana před nimi, 

postup v případě 

ohrožení (varovný 

signál, evakuace, 

zkouška sirén); 

požáry (příčiny a 

prevence vzniku 

požárů, ochrana a 

evakuace při 

požáru)  

integrovaný 

záchranný systém 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní 

činnosti člověka v přírodě a rozlišuje 

 rozdělí druhy průmyslu  

podle výrobků, které produkuje 

člověk a lidské 

výtvory 

MeV – 5  

vliv médií  

na každodenní život, 
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aktivity, které mohou prostředí i zdraví 

člověka podporovat nebo poškozovat 

 popíše jednoduché vynálezy, které 

člověku ulehčují práci – kolo, 

páku, kladku, nakloněnou rovinu 

 pochopí důležitost komunikace  

mezi lidmi, dokáže vyjmenovat 

komunikační prostředky 

 uvědomuje si vliv médií na svůj 

život a svůj čas 

 vyjmenuje jednoduché stroje a 

vysvětlí jejich použití 

člověk přijímá 

informace, 

jednoduché stroje 

 

ochrana životního 

prostředí 

společnost, politický život 

a kulturu z hlediska 

současné i historické 

perspektivy - role médií  

v každodenním životě 

jednotlivce - vliv médií  

na uspořádání dne  
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Vyučovací předmět: 

5.3.8 Vlastivěda 

Ročník:  1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin týdně:    2 2 

 

5.3.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v předmětu směřuje k:  

 Osvojování si, co největší slovní zásoby a poznatků vztahující se k člověku,  

k životu v rodině, na veřejnosti, k historii a geografii a jejich využívání  

pro tvorbu otázek a odpovědí a pro samostatné vyjadřování pocitů, dojmů, 

myšlenek a prožitků  

 Poznávání sebe i svého nejbližšího okolí a postupným se seznamováním  

s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději  

 Získání orientace v prostoru a v čase, získání základní orientace  

na jednoduchých pláncích, mapách okolní krajiny, ČR, Evropy a světa  

 Poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe a na základě toho se 

žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu 

života, jeho přednostem i problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat 

současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti  

 Uvědomění si příslušnosti k národu, národní hrdosti, ale i odlišnost různých 

národů a jejich rovnocennosti 

 K vyvolání u žáků zájmu o minulost, o kulturní, přírodní bohatství regionu i celé 

země, státní svátky a památná místa. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně 

vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak  

od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat 

památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd. 

 Získání základních znalostí o poloze, povrchu, vodstvu, městech, počasí a 

podnebí, nerostném bohatství i životním prostředí naší vlasti  

 Vytvoření základního povědomí o principech demokratického zřízení, volebním 

právu, úloze parlamentu, prezidenta, vlády  

 Seznámení s pravěkem, středověkem a novověkem a některými uměleckými 

slohy 
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 Seznámení s Evropou a evropskými zeměmi  

 Seznámení se základy techniky a jednoduchými stroji  

 Poznávání rozmanitosti života na Zemi 

 

5.3.6.2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

Žák: 

 Osvojuje si nové znalosti a dovednosti pomocí vhodných metod v oblasti svět 

kolem nás 

 Pozoruje systematicky přírodu a lidské tělo a hledá souvislosti mezi jevy a jejich 

vysvětlení  

 Používá správné termíny týkajících se přírody a života  

 Upřednostňuje kultivovaný ústní projev 

 Učí se nabytých znalostí použít v běžném životě  

 Propojuje znalosti z jiných oborů 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

 Řeší problémové situace související s učivem o člověku a přírodě 

 Samostatně řeší problémy, zamýšlí se nad problémem a má chuť jej řešit 

 Volí různé způsoby řešení 

 Obhajuje svá rozhodnutí 

 Promýšlí pracovní postupy praktických cvičení 

 Nachází souvislosti a jevy z běžného života, samostatně vysvětluje jejich podstatu 

 Aplikuje poznatky v praxi 
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Kompetence komunikativní 

Žák: 

 Samostatně a aktivně se zabývá uměním, ptá se a zjišťuje o něm informace, 

prezentuje výsledky vlastní práce 

 Argumentuje, vyslovuje vlastní názory, respektuje názory druhých 

 Správně užívá termíny a názvy v oblasti přírody 

 Řeší úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

 Využívá skupinového vyučování ke spolupráci při řešení problémů 

 Řeší situace, které vedou k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

 Diskutuje s ostatními žáky  

 Řeší situace, při kterých se žáci učí respektovat názory druhých 

Kompetence občanské 

Žák: 

 Zodpovědně dbá na své konání v oblasti životního prostředí 

 Respektuje pravidla ve společnosti a zákonitosti přírody 

 Dodržuje pravidla slušného chování mezi sebou i k dospělým 

 Učí se chápat základní ekologické souvislosti i v globálním měřítku  

 Chová se zodpovědně v krizových situacích (přivolá pomoc, poskytne první 

pomoc) 
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Kompetence pracovní 

Žák: 

 Rozvíjí samostatnost, ale i spolupráci ve skupinách při praktických činnostech 

souvisejících s předmětem  

 Dodržuje a vymezuje pravidla (ochrana zdraví, životního prostředí) 

 Používání pracovní pomůcky a vybavení 

 Řeší úkoly tak, aby byl schopni využít poznatky v běžné praxi  

 

Kompetence digitální  

Žák: 

 Je motivován k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování 

slovní zásoby a správné výslovnosti.  

 Je veden k využívání online aplikací pro seznámení s reáliemi, které se týkají 

probíraných témat.  

 Je veden k dodržování zásad bezpečnosti při práci s online aplikacemi a zásad 

ochrany osobních údajů.  

 Je veden k získávání, vyhledávání informací, dat a kriticky je posuzovat 
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5.3.9 Vlastivěda 4. a 5. ročník  

5.3.9.1 Vlastivěda 1. období  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních 

formách vlastnictví; používá peníze  

v běžných situacích, odhadne a 

zkontroluje cenu nákupu a vrácené 

peníze, na příkladu ukáže nemožnost 

realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, 

proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet 

dluhy  

 rozlišuje různé způsoby placení  

 seznámí se s existencí bank  

 odhadne a zkontroluje cenu 

nákupu a vrácené peníze, na 

příkladu ukáže nemožnost 

realizace všech chtěných výdajů, 

vysvětlí, proč spořit, kdy si 

půjčovat a jak vracet dluhy 

peníze a společnost 

 

bankovnictví – 

hotovostní a 

bezhotovostní 

forma peněz 

 

způsoby placení 

OSV – SR – 4  

rozvoj individuálních a 

sociálních dovedností  

pro etické zvládání situací 

soutěže, konkurence  

 

 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní 

moci a některé jejich zástupce, symboly 

našeho státu a jejich význam 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí 

jednání a chování, která se už nemohou 

tolerovat a která porušují základní lidská 

práva nebo demokratické principy  

 

 je hrdý na své občanství v ČR 

 uvědomuje si pojem demokratický 

stát a demokracie 

 rozumí systému svobodných 

voleb, vyjmenuje státní symboly a 

státní svátky 

 zná lidská práva 

Česká republika, 

demokratický stát 

 

volby, státní 

symboly a svátky 

VDO – 4  

základní kategorie 

fungování demokracie  

 

VDO – 2 

- základní principy a 

hodnoty demokratického 

politického systému 
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(právo, spravedlnost, 

diferenciace, různorodost) 

VDO – 3 

volební systémy a 

demokratické volby a 

politika (parlamentní, 

krajské a komunální 

volby) 

 

OSV – SR – 2  

lidská práva jako 

regulativ vztahů  

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a 

základními typy map; vyhledává 

jednoduché údaje o přírodních 

podmínkách a sídlištích lidí na mapách 

naší republiky, Evropy a polokoulí  

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i 

podle mapy, orientuje se podle nich a řídí 

se podle zásad bezpečného pohybu a 

pobytu v přírodě  

 určuje měřítko map a plánů 

 zná význam barev, používá 

legendy mapy 

 zná hlavní a vedlejší světové 

strany, dovede je použít při 

orientaci  

na mapě 

měřítko a 

vysvětlivky mapy, 

orientace v krajině, 

mapy a plány 

 

kompas a buzola 

  

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého 

bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině 

a státu  

 podle mapy najde polohu ČR  

v Evropě  

naše vlast – poloha 

ČR, obyvatelé 

VMEGS – 1  

místa, události a artefakty 

v blízkém okolí mající 
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 pojmenuje její obyvatele  

podle územního členění 

 vyhledá na mapě kraje a jejich 

krajská města 

členění území ČR, 

kraje a krajská 

města 

vztah k Evropě a světu; 

naši sousedé v Evropě  

  podle mapy vyjmenuje pohoří 

 zná významné nížiny 

 rozezná typy krajin 

povrch České 

republiky, typy 

krajiny 

  

  popíše tok řeky  

 pozná, co je úmoří, rozvodí  

 vyjmenuje naše významné řeky 

 najde největší jezera, rybníky, 

přehrady 

vodstvo ČR 

 

řeky a vodní nádrže 

  

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální 

zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství 

a kultury, jednoduchým způsobem 

posoudí jejich význam z hlediska 

přírodního, historického, politického, 

správního a vlastnického  

 chápe nutnost ochrany přírody a 

zakládání chráněných území  

 vypráví o typických surovinách a 

výrobcích na Šumavě  

 pravidelně navštěvuje NP Šumava 

ochrana přírody, 

chráněná území 

ČR, NP Šumava 

 

poznáváme 

šumavský region 

EV – 1  

ekosystémy – les, pole, 

vodní zdroje, umělý 

ekosystém 

 

  vypráví o svých cestách po ČR 

 na mapě najde některá města, 

hrady, zámky a přírodní 

pamětihodnosti ČR 

cestujeme po naší 

vlasti 
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ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého 

bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině 

a státu  

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i 

podle mapy, orientuje se podle nich a řídí 

se podle zásad bezpečného pohybu a 

pobytu v přírodě  

 začlení ČR do Evropy, ukáže ČR  

na mapě, vyjmenuje sousedy 

 ví, kde leží Čechy, Morava a 

Slezsko, jak se nazývají jejich 

příslušníci, jaké národnostní 

menšiny u nás žijí 

Česká republika – 

příslušníci národů a 

národnostní 

menšiny 

  

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální 

zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství 

a kultury, jednoduchým způsobem 

posoudí jejich význam z hlediska 

přírodního, historického, politického, 

správního a vlastnického  

 umí popsat polohu, povrch, 

vodstvo Plzeňského kraje,  

 zná jeho osobnosti  

 pozná a vyjmenuje památky a 

města Plzeňského kraje 

 vypráví o zajímavostech svého 

kraje 

 dokáže vyprávět o životě na 

Šumavě v minulosti a o jejích 

problémech 

Plzeňský kraj – 

poloha, povrch, 

vodstvo, 

zemědělství, 

průmysl, osobnosti, 

pověsti, život na 

Šumavě, NP 

Šumava 

  

  vyjmenuje a na mapě vyhledá 

světadíly a oceány 

kontinenty a 

oceány světa 

EV – 4 

nerovnoměrnost života na 

Zemi 
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ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním 

zkušenosti, zážitky a zajímavosti  

z vlastních cest a porovná způsob života a 

přírodu v naší vlasti i v jiných zemích  

 

 na mapě ukáže, kde se rozkládá 

Evropa, ukáže její hranice  

 popíše hlavní poloostrovy a 

ostrovy 

 pozná největší nížiny a horstva 

  popíše a na mapě ukáže oceány, 

moře 

 pozná největší evropské řeky  

 ví, které naše řeky se do nich 

vlévají a do kterých moří ústí 

 řekne, co je počasí, podnebí, jaké 

jsou podmínky v různých částech 

Evropy 

 popisuje rozmanitost evropské 

přírody 

 zná sousední středoevropské státy, 

jejich polohu, hlavní města, 

pohoří, řeky, ostatní velká města, 

zajímavosti 

 nalezne a ukáže na mapě některé 

státy Evropy, určí jejich polohu 

k ČR 

 najde některá hlavní města  

Evropa – 

sjednocení v EU, 

poloha, hranice, 

povrch, vodstvo 

 

podnebí, podnebné 

pásy Evropy 

 

rostliny a 

živočichové 

 

Sousední státy ČR, 

Slovensko, Polsko, 

Německo, 

Rakousko 

 

vybrané stát, 

Evropy a jejich 

památky 

VMEGS – 1 

naši sousedé v Evropě 
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5.3.9.2 Vlastivěda 2. období  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a 

využívá zjištěných údajů k pochopení 

vztahů mezi ději a mezi jevy  

 

 rozumí pojmu století, tisíciletí  

 pochopí vývoj člověka v době 

kamenné, bronzové, železné  

 zjistí, kde se v regionu nachází 

pozůstatky keltské kultury  

čas – století a 

tisíciletí 

 

České země  

v pravěku – doba 

kamenná, 

bronzová, železná, 

Keltové, příchod 

Slovanů, české 

pověsti 

 

Hartmanicko a 

blízké okolí  

v pravěku 

  

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé 

a orientuje se v hlavních reáliích minulosti 

a současnosti naší vlasti s využitím 

regionálních specifik  

 zná první slovanský stát – 

Velkomoravskou říši  

 zná historii zavraždění knížete 

Václava  

 vypráví o přemyslovských 

knížatech 

Velkomoravská 

říše, státní svátek 

5.6. 

 

vznik Českého 

státu, přemyslovská 

OSV – MR – 2  

pomáhající a prosociální 

chování (člověk 

neočekává protislužbu) 

 

 



 

 

179 

 

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro 

zařazení státních svátků a významných 

dnů 

 popíše románskou stavbu 

 zváží přínos kronik pro historii 

knížata, svatý 

Václav, život  

za prvních 

Přemyslovců 

 

Románský sloh 

 

Kosmas 

MuV – 1  

poznávání vlastního 

kulturního zakotvení  

 

  vypráví o období vlády 

přemyslovských králů 

 zhodnotí význam Anežky České 

vznik Českého 

království, vláda 

přemyslovských 

králů 

 

Anežka Česká 

VMEGS – 3  

kořeny a zdroje evropské 

civilizace 

 

  vysvětlí důvod svazku J. L. a E. P. 

 zhodnotí přínos Karla IV.  

pro Čechy  

 vypráví o životě a manželkách  

Karla IV. 

Český stát za vlády 

Lucemburků 

 

Karel IV. 

  

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí  

na vybraných ukázkách způsob života a 

práce předků na našem území v minulosti 

 popíše život ve středověku 

 popíše gotický sloh, známé stavby 

 umí vyprávět o založení 

Hartmanic 

život  

ve středověku, 

šlechta a církev 
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a současnosti s využitím regionálních 

specifik  

gotika 

 

založení Hartmanic 

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody  

pro zařazení státních svátků a 

významných dnů 

 chápe Husovy myšlenky o 

reformě církve  

 ví, kdy byl upálen – st. svátek 

husitské války, Jan 

Hus, 6.7. – státní 

svátek, husitské 

bouře 

  

  popíše husitské zbraně 

 zhodnotí postavu Jana Žižky 

 popíše taktiku husitů v boji 

s křižáky  

 vypráví o porážce husitů 

husitské vojsko, 

Jan Žižka 

z Trocnova, boj 

husitů s křižáky, 

bitva u Lipan 

  

  vysvětlí, co se dělo po skončení 

husitských válek v Českém 

království 

České země  

po husitských 

válkách 

  

  vypráví o rozvoji vzdělanosti, 

obchodu a zemědělství v době 

nástupu Habsburků na český trůn 

 vypráví o vědeckých a 

uměleckých zálibách Rudolfa II. 

první Habsburkové 

na českém trůně 

 

renesance, 

renesanční stavby  

v našem regionu 

  

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, 

sbírek muzeí a galerií jako informačních 

 vyhledává informace o naší 

minulosti např. v encyklopediích 

archiv, muzeum, 

galerie, kulturní 
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zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní 

základní význam chráněných částí 

přírody, nemovitých i movitých kulturních 

památek  

nebo archivech, muzeích, 

kulturních památkách 

památka dané doby 

jako zdroj 

informací  

o minulosti  

v šumavském 

regionu 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a 

využívá zjištěných údajů k pochopení 

vztahů mezi ději a mezi jevy  

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé 

a orientuje se v hlavních reáliích minulosti 

a současnosti naší vlasti  

s využitím regionálních specifik  

 

 zjistí, jaké měla důsledky bitva  

na Bílé hoře r. 1620 

 pozná základní myšlenky a dílo 

Jana Amose Komenského 

 chápe a porovnává život lidí  

po bitvě na Bílé hoře se 

současností na obecné úrovni i ve 

své obci 

 zná, které změny provedla Marie 

Terezie a Josef II. a proč 

třicetiletá válka, 

Jan Amos 

Komenský, život 

po třicetileté válce 

 

baroko, stavby 

v našem regionu 

 

Marie Terezie, 

osvícený panovník 

Josef II. 

VMEGS – 3 

klíčové mezníky evropské 

historie 

 

  pozná význam národního 

obrození 

 vypráví o založení Národního 

divadla – zná některé osobnosti 

kulturního života 19. století 

národní obrození, 

Národní divadlo – 

osobnosti, buditelé 

českého národa – 

např. J. K. Tyl, F. 

Palacký, píseň Kde 

domov můj 

OSV – SR – 4 

rozvoj individuálních a 

sociálních dovedností  

pro etické zvládání situací 

soutěže, konkurence 
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  popisuje nejdůležitější vynálezy 

19. století 

 chápe a popisuje rozdíl života lidí 

za Rakouska-Uherska a dnes  

na obecné úrovni i ve své obci 

vynálezy 19. 

století, srovnávání 

doby Rakouska-

Uherska se 

současností  

na úrovni země i 

své obce 

  

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody  

pro zařazení státních svátků a 

významných dnů 

 vypráví o událostech první 

světové války na přiměřené úrovni 

 pozná význam vzniku 

samostatného českého státu 28. 

října 1918 – státní svátek 

I. světová válka, 

vznik samostatného 

českého státu 

 

28. října 1918 

státní svátek 

  

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody  

pro zařazení státních svátků a 

významných dnů 

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí  

na vybraných ukázkách způsob života a 

práce předků na našem území v minulosti 

a současnosti s využitím regionálních 

specifik 

 popisuj průběh druhé II. sv. války 

 vysvětlí pojmy fašismus, 

koncentrační tábor, gestapo, 

partyzánský boj 

 pozná tragické události v Lidicích 

a Ležákách 

 chápe význam státního svátku 

jako den osvobození. 

II. světová válka, 

Den osvobození – 

státní svátek 8.5. 

 

osvobozování 

Šumavy 6.5. 

americkou 

armádou 

  

  pozná pojem totalitní vláda, 

cenzura 

znárodnění a 

totalitní vláda 

komunistické 
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strany, ztráta 

lidských svobod, 

cenzura 

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody  

pro zařazení státních svátků a 

významných dnů  

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní 

moci a některé jejich zástupce, symboly 

našeho státu a jejich význam 

 chápe význam sametové revoluce  

 pozná datum 17.11. jako Den boje 

za svobodu a demokracii 

 pozná jména prezidentů současné 

doby 

 pozná letopočet 1993 jako vznik 

samostatné České republiky 

 vysvětlí pojmy Ústava, orgány 

moci, státní symboly a 

demokratické volby 

sametová revoluce 

17. 11. 1989 – 

státní svátek, 

odstoupení 

komunistické vlády 

 

prezident Václav 

Havel, návrat 

svobody a 

demokracie, 

budování tržní 

ekonomiky 

 

1993 – vznik České 

republiky, Ústava, 

orgány moci, státní 

symboly 

VDO – 4 

demokracie jako 

protiváha diktatury 

význam ústavy jako 

základního zákona země 

 

VDO – 2 

občan jako odpovědný 

člen společnosti (jeho 

práva a povinnosti, 

schopnost je aktivně 

uplatňovat, přijímat 

odpovědnost za své 

postoje a činy 

 

  popíše stručně soukromé a státní 

vlastnictví  

 orientuje se ve formách vlastnictví 

soukromé a státní 

vlastnictví, hodnota 

peněz  

– bankovnictví 
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 uvědomuje si hodnotu peněz a umí 

používat na přiměřené úrovni 
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Vzdělávací oblast: 

5.4 Umění a kultura 

Vyučovací předmět: 

5.4.1 Hudební výchova 

Ročník:  1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin týdně: 1 1 1 1 1 

 

5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v předmětu směřuje k:  

 Pracování s hlasem, kultivování pěveckého projevu v souvislosti s uplatňováním 

a posilováním správných pěveckých návyků 

 Hraní na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci 

 Ztvárnění hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest 

 Aktivnímu vnímání znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích 

žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a 

interpretovat 

 

5.4.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

Žák: 

 Vyhledává a třídí informace, které následně efektivně využívá 

 Posuzuje, porovnává a hodnotí své výsledky 

 Posuzuje vlastní pokrok 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

 Vyhledává vhodné informace 

 Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení 

 Ověřuje si prakticky správnost řešení 
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Kompetence komunikativní 

Žák: 

 Rozumí různým typům textů a záznamů 

 Účinně se zapojuje do diskuse, jeho projev je souvislý a kultivovaný 

 Využívá získané komunikativní dovednosti ke kvalitní spolupráci s ostatními 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

 Spoluvytváří atmosféru příjemného prostředí a vzájemné tolerance 

 Podílí se na vytváření pravidel práce v týmu 

 Účinně spolupracuje ve skupině 

 Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

 Respektuje kulturní tradice různých zemí 

 Respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 

 Pozitivně reaguje na umělecká díla 

 Aktivně se zapojuje do uměleckého dění 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

 Bezpečně používá materiály, nástroje a vybavení 

 Přistupuje k výsledkům své činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví 

 Využívá získané dovedností v praxi 

 Zodpovědně dokončuje zadané úkoly 
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Kompetence digitální  

Žák: 

 Je motivován k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování 

slovní zásoby a správné výslovnosti.  

 Je veden k využívání online aplikací pro seznámení s reáliemi, které se týkají 

probíraných témat.  

 Je veden k dodržování zásad bezpečnosti při práci s online aplikacemi a zásad 

ochrany osobních údajů.  

 Je veden k získávání, vyhledávání informací, dat a kriticky je posuzovat 
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5.4.2 Hudební výchova 1. a 2. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

VOKÁLNÍ ČINNOSTI EV – 1  

les v našem prostředí  

 

EV – 2  

vztahy vlastností vody a 

života  

 

OSV – OR – 1  

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění; cvičení 

dovedností zapamatování  

 

OSV – OR – 2  

moje tělo, moje psychika 

(temperament, postoje, 

hodnoty)  

 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky přesně  

v jednohlase  

 pokouší se zpívat čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase 

 seznamuje se se správnými 

pěveckými návyky, posiluje 

správné pěvecké návyky 

 zpívá ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 seznamuje se s notovým zápisem, 

rozlišuje pojem nota a pomlka 

zvuk, tón, nasazení 

a tvorba tónu 

 

hlasová hygiena, 

správné dýchání, 

správná výslovnost 

správný postoj 

 

realizace písní  

ve 2/4, 3/4  a 4/4 

taktu 

 

hudební hry 

 

nota jako grafický 

znak pro tón 
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písně, říkadla 

 

dvojhlas – prodleva 

 

notový zápis jako 

opora při realizaci 

písně 

OSV – OR – 4  

dovednosti pro pozitivní 

naladění mysli a dobrý 

vztah k sobě samému;  

uvolnění, relaxace 

 

OSV – OR – 5  

cvičení pro rozvoj 

základních rysů kreativity 

 

OSV – SR – 1  

vzájemné poznávání se ve 

skupině/třídě; rozvoj 

pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání 

výhod v odlišnostech 

 

OSV – SR – 3  

řeč těla, řeč zvuků a slov, 

řeč předmětů a prostředí 

vytvářeného člověkem  

 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI  

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje 

jednoduché texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem  

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 

 využívá jednoduchých hudebních 

nástrojů k doprovodné hře 

 rytmizuje a melodizuje 

jednoduchá říkadla  

 umí doprovodit písničku hrou  

na tělo 

doplnění písní hrou  

na jednoduché 

hudební nástroje  

z Orffova 

instrumentáře 

(ostinato, prodleva) 

 

rytmizace a 

melodizace říkadel 

 

hudební hry 
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HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI MuV – 2  

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  

 

OSV – MR – 2 

analýzy vlastních i cizích 

postojů a hodnot a jejich 

projevů v chování lidí;  

 

VMEGS – 2  

naše vlast a Evropa  

 

 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící 

hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, 

tempo, dynamiku, směr melodie  

 

 reaguje pohybem na znějící hudbu 

 pohybem vyjadřuje tempo, 

dynamiku, směr melodie, metrum 

 napodobuje pohyb při znějící 

hudbě 

taneční hry  

se zpěvem, 

pohybový 

doprovod znějící 

hudby 

 

taktování 

reprodukce pohybů 

prováděných  

při tanci či 

pohybových hrách 

 

pantomima 

 

pohybové 

vyjádření hudby 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality 

tónů, rozpozná výrazné tempové a 

dynamické změny v proudu znějící hudby  

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící 

hudby některé hudební nástroje, odliší 

 rozlišuje výrazové tempové a 

dynamické změny skladby  

 rozlišuje jednotlivé kvality tónů 

kvalita tónu – 

délka, síla, barva 

výška 
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hudbu vokální, instrumentální a vokálně 

instrumentální 

 rozlišuje hudbu vokální  

od instrumentální a vokálně 

instrumentální 

 popíše jaká hudba je a co v něm 

vyvolává  

 rozpozná v proudu znějící hudby 

některé hudební nástroje  

 aktivně vnímá znějící hudbu 

 seznamuje se s významnými 

skladateli a jejich dílem 

 

 

hudební výrazové 

prostředky – 

rytmus, melodie, 

harmonie, barva, 

dynamika, pohyb 

melodie (melodie 

vzestupná a 

sestupná) skladby 

 

hudba vokální a 

instrumentální 

 

hudební forma – 

malá písňová forma 

interpretace hudby 

– jaká je hudba, co 

ve mně vyvolává 

 

hudební žánry – 

pochod, 

ukolébavka 
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5.4.3. Hudební výchova 3. – 5. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

VOKÁLNÍ ČINNOSTI OSV – OR – 4  

dobrý vztah k sobě 

samému   

 

OSV – MR – 2  

vytváření vlastních 

postojů k poslouchané 

hudbě různých autorů 

 

MuV – 4  

naslouchání druhým, 

vstřícný postoj 

k odlišnostem 

 

OSV – OR – 2 

co o sobě vím a co ne  

 

HV-5-1-01 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  

HV-5-1-02 realizuje podle svých 

individuálních schopností a dovedností 

(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou 

hrou) jednoduchou melodii či píseň 

zapsanou pomocí not  

  

 zpívá na základě svých dispozic 

intonačně čistě a rytmicky  

v durových i molových tóninách 

 realizuje jednoduchou melodii či 

píseň zapsanou pomocí not  

 udržuje správný pěvecký postoj 

 zpívá na základě svých dispozic, 

intonačně čistě a rytmicky přesně  

v jednohlase či dvojhlase 

 zkouší zpívat durové či molové 

písně 

 podle svých individuálních 

schopností a dovedností realizuje 

jednoduchou melodii 

 zapisuje rytmus jednoduchých 

písní 

pěvecké dovednosti 

(dýchání, 

výslovnost, 

nasazení a tvorba 

tónu, dynamicky 

odlišený zpěv), 

hlasová hygiena, 

rozšiřování 

hlasového rozsahu 

 

realizace písní  

ve 2/4, 3/4 a 4/4 

taktu 

 

kánon, lidový 

dvojhlas, prodleva 
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diatonické postupy  

v durových a 

mollových tóninách 

 

zachycení melodie 

písně pomocí 

jednoduchého 

grafického 

vyjádření (např. 

linky), zápis rytmu 

jednoduché písně, 

notový zápis jako 

opora při realizaci 

písně 

 

lidové, zlidovělé a 

umělé písně 

EV – 1  

les v našem prostředí  

 

EV – 2  

vztahy vlastností vody a 

života, význam vody  

pro lidské aktivity  

 

OSV- OR – 5  

cvičení pro rozvoj 

základních rysů kreativity 

 

OSV – SR – 2  

empatie a pohled na svět 

očima druhého, 

respektování, podpora, 

pomoc  

 

VMEGS – 1  

 lidová slovesnost, zvyky 

a tradice národů Evropy  

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI  

HV-5-1-03 využívá na základě svých 

hudebních schopností a dovedností 

jednoduché, popřípadě složitější hudební 

nástroje k doprovodné hře i k reprodukci 

jednoduchých motivů skladeb a písní  

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých 

individuálních dispozic jednoduché 

 pomocí hudebních nástrojů 

doprovodí motivy skladeb a písní 

 provádí jednoduchou hudební 

improvizaci 

 využívá na základě svých 

hudebních schopností a 

reprodukce motivů, 

témat, 

jednoduchých 

skladbiček pomocí 

nástrojů z Orffova 

instrumentáře 
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předehry, mezihry a dohry a provádí 

elementární hudební improvizace  

HV-5-1-02 realizuje podle svých 

individuálních schopností a dovedností 

(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou 

hrou) jednoduchou melodii či píseň 

zapsanou pomocí not  

 

dovedností jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře 

 vytváří jednoduché předehry, 

mezihry a dohry 

tvorba předeher, 

meziher a doher 

 

hudební doprovod 

(akcentace těžké 

doby v rytmickém 

doprovodu, 

ostinato, prodleva), 

 

čtení a zápis 

rytmického 

schématu 

jednoduchého 

motivku či tématu 

instrumentální 

skladby, 

VMEGS – 2  

život Evropanů a styl 

života v evropských 

rodinách; životní styl a 

vzdělávání mladých 

Evropanů 

 

VMEGS – 3  

kořeny a zdroje evropské 

civilizace 

 

MuV – 1  

poznávání vlastního 

kulturního zakotvení; 

respektování zvláštností 

různých etnik  

 

MuV – 2  

vztahy mezi kulturami  

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI  

 HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem  

s využitím tanečních kroků, na základě 

individuálních schopností a dovedností 

vytváří pohybové improvizace 

HV-5-1-02 realizuje podle svých 

individuálních schopností a dovedností 

(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou 

 ztvárňuje hudbu pohybem  

s využitím tanečních kroků 

 provádí elementární hudební 

improvizace 

 reprodukuje pohyby prováděné  

při tanci 

 vytváří pohybové improvizace 

dvoudobý, třídobý 

a čtyřdobý takt 

 

jednoduché lidové 

tance (polka, 

valčík) 
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hrou) jednoduchou melodii či píseň 

zapsanou pomocí not  

 

taneční hry  

se zpěvem 

 

pohybové 

vyjádření hudby a 

reakce na změny  

v proudu znějící 

hudby- pantomima 

a pohybová 

improvizace 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI  

 HV-5-1-04 rozpozná hudební formu 

jednoduché písně či skladby  

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící 

hudby některé z užitých hudebních 

výrazových prostředků, upozorní  

na metrorytmické, tempové, dynamické i 

zřetelné harmonické změny  

 

 rozpozná v proudu znějící hudby 

některé z užitých hudebních 

výrazových prostředků 

 upozorní na dynamické a 

harmonické změny 

 seznamuje se se světovými 

hudebními skladateli a jejich díly 

vztahy mezi tóny – 

souzvuk, akord 

 

hudební výrazové 

prostředky-

harmonie, barva, 

dynamika, pohyb 

melodie 

(zvukomalba, 

metrické, rytmické, 

dynamické, 

harmonické změny  

v hudebním proudu) 
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hudební styly a 

žánry 

 

velká písňová 

forma, rondo, 

variace 

 

interpretace hudby 

– slovní vyjádření 

(jaká je to hudba a 

proč je taková) 

 

poslech z děl 

významných 

hudebních 

skladatelů 
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Vyučovací předmět: 

5.4.4 Výtvarná výchova 

Ročník:  1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin týdně: 1 1 1 2 2 

 

5.4.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v předmětu směřuje k:  

 Radosti z tvůrčí činnosti 

 Projevu vlastní fantazie a sebeprosazení v oblasti umění (není nikdo, kdo by 

neuměl malovat) 

 Poznání krásy světa formou umění 

 Vyzkoušení různých materiálů v plošné i prostorové tvorbě  

 Rozeznání základních výtvarných technik 

 Naučení pracovat s barvami, míchání a nanášení barev 

 Samostatnému volení témat na pozadí ročních období a českých tradic 

 Vyjádření pocitů abstrakce i reality různými výtvarnými technikami 

 Základnímu seznámení s dějinami umění, některými malíři a slohy (zejména 

malíři dětské tvorby) 

 

5.4.7.2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

Žák: 

 Osvojuje si nové znalosti a dovednosti v oblasti výtvarné kultury 

 Poznává nové výtvarné metody 

 Používá některé dostupné výtvarné techniky 

 Automaticky rozšiřuje barevné škály mícháním barev 

 Učí se znalostem zásad při výtvarných činnostech 
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Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

 Řeší problémové situace související s výtvarnou výchovou 

 Samostatně se zamýšlí a rozhoduje nad předloženým výtvarným úkolem 

 Volí různé způsoby řešení 

 Obhajuje svá rozhodnutí 

 Promýšlí pracovní postupy praktických cvičení 

 Objevuje podnětně krásy kolem nás, v přírodě… 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

 Samostatně se zapojuje do aktivit, je schopen prezentovat výsledky vlastní práce 

 Argumentuje, vyslovuje vlastní názory, respektuje názory druhých 

 Správně užívá odborné názvy ve výtvarné výchově 

 Řeší úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

 Využívá skupinového vyučování ke spolupráci při řešení problémů 

 Posiluje svoji sebedůvěru žáků a pocit zodpovědnosti 

 Diskutuje se svými spolužáky 

 Učí se respektovat názory druhých 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

 Učí se zodpovědnosti za své výtvarné potřeby a pomůcky 

 Respektuje pravidla pro určité výtvarné techniky 

 Dodržuje pravidla slušného chování a řádu učebny 

 Respektuje výtvarné projevy jiných, ocenění práci spolužáků 
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Kompetence pracovní 

Žák: 

 Rozvíjí samostatnost, ale i spolupráci ve skupinách při kolektivních pracích 

 Dodržuje vymezená pravidla (čistota pracovního prostředí a úklid) 

 Účinně používá výtvarné potřeby a vybavení učebny 

 Snaží se pochopit téma a se zájmem je splnit  

 

 

Kompetence digitální  

Žák: 

 Je motivován k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování 

slovní zásoby a správné výslovnosti.  

 Je veden k využívání online aplikací pro seznámení s reáliemi, které se týkají 

probíraných témat.  

 Je veden k dodržování zásad bezpečnosti při práci s online aplikacemi a zásad 

ochrany osobních údajů.  

 Je veden k získávání, vyhledávání informací, dat a kriticky je posuzovat 
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5.4.5 Výtvarná výchova 1. – 3. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI OSV – OR – 5  

cvičení pro rozvoj 

základních rysů kreativity 

(pružnosti nápadů, 

originality, schopnosti 

vidět věci jinak, citlivosti, 

schopnosti dotahovat 

nápady do reality)  

 

EV – 1  

les, pole, vodní zdroje, 

lidská sídla, kulturní 

krajina 

 

MuV  

právo všech lidí žít 

společně a podílet se  

na spolupráci; udržovat 

tolerantní vztahy a 

rozvíjet spolupráci  

 

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává 

prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, 

tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává 

je a třídí na základě odlišností 

vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, 

zážitků a představ  

VV-3-1-02 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  

 

 rozpoznává linie, tvary  

 objevuje a sleduje tvar předmětů, 

objektů  

 poznává vlastnosti barev, 

seznamuje se s malbou, kresbou  

 kombinuje barvy, tvary  

 využívá hry s barvou  

 rozlišuje podobnost a kontrast 

prvků  

 probouzí smysl pro výtvarný cit 

 vytváří práci na základě vlastních 

prožitků  

 zachycuje svět kolem sebe  

 zobrazuje pohyb těla a jeho 

umístění v prostoru  

 zachycuje objekty v klidu i  

v pohybu  

 vytváří prostorové fantazie 

seskupováním a kombinováním 

přírodních i umělých materiálů  

kresba pastelkami, 

tužkou, suchým 

pastelem, rudkou, 

uhlem 

 

malba vodovými 

barvami, 

temperami (věci 

kolem nás, stromy, 

květiny, zvířata a 

lidé) 

 

uspořádání objektů 

do celků, 

výraznost, velikost 

a vzájemné 

postavení objektů, 

statické a 

dynamické 
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 modeluje jednoduché objekty  

v prostoru  

 

vyjádření (postava 

v klidu, v pohybu) 

 

manipulace  

s předměty, využití 

drobného 

materiálu, 

přírodního 

materiálu (plody, 

semena, kousky 

látek, vlna, 

drátky…) 

 

koláž, modelování 

jednoduchých 

prvků z plastelíny, 

keramické hlíny 

apod. 

 

s jinými lidmi bez ohledu 

na jejich kulturní, 

sociální, náboženskou, 

zájmovou nebo generační 

příslušnost  

 

EV – 3  

naše obec 

 

MeV – 6  

tvorba mediálního sdělení 

na šk. nástěnku 

 

EV – 4  

vztah člověka a prostředí, 

lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

MeV – 7  

utváření týmu, význam 

různých věkových a 

sociálních skupin  

pro obohacení týmu, 
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komunikace a spolupráce 

v týmu  

 

VDO – 1  

občanská spol. a škola 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY EV – 2  

člověk a prostředí, 

základní podmínky života  

 

VMEGS – 1  

Evropa a svět nás zajímá 

 

OSV – SR - 4 

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.)  

 

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání 

události různými smysly a pro jejich 

vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 

prostředky 

 pozoruje události kolem sebe  

 vnímá svět různými smysly  

 uplatňuje a rozvíjí svou fantazii  

 volí vhodné výtvarné prostředky  

pro vyjádření emocí, pocitů a 

představ  

 experimentuje s běžnými i 

netradičními nástroji i materiály 

abstraktní, 

konkrétní výtvarné 

vyjadřování  

na základě 

individuálních 

pocitů, nálad a 

představ 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých 

schopností různá vizuálně obrazná 

vyjádření; odlišné interpretace porovnává 

se svou dosavadní zkušeností  

 

 interpretuje podle svých 

schopností různá vizuálně obrazná 

vyjádření; odlišné interpretace 

porovnává  

se svojí dosavadní zkušeností 

 vnímá a pozoruje uměleckou 

výtvarnou tvorbu – ilustrace knih, 

fotografie, obrazy, animovaný 

film…  

návštěva knihovny, 

(galerie, výstavy) 

hrdinové dětských 

knih, známí 

ilustrátoři Lada, 

Pilař, Sekora, 

Čapek, 

Zmatlíková… 
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 rozlišuje typy vizuálně obrazných 

vyjádření  

 vytváří si estetické cítění a svůj 

osobní názor  

 seznamuje se s významnými 

osobnostmi výtvarné umění (např.  

s ilustrátory dětských knih) 

 

 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ OSV – OR – 1  

rozvoj schopností 

poznávání  

  

OSV – OR – 2  

sebepoznávání  

 

OSV – SR – 2 

mezilidské vztahy 

 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti 

nalézá a do komunikace zapojuje obsah 

vizuálně obrazných vyjádření, která 

samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 využívá prvky tvořivosti  

při společném plnění úkolů  

 reflektuje situaci druhých a 

adekvátně poskytuje pomoc 

 vytváří pracovní atmosféru, snaží 

se o pomoc druhým  

 má radost z úspěšně vykonané 

práce  

 raduje se, když pomáhá 

spolužákovi 

 prezentuje své pocity  

 hodnotí a porovnává svou práci  

s pracemi jiných  

 prezentuje výsledky své tvorby 

podle svých schopností  

tvořivost  

v mezilidských 

vztazích (vytváření 

prožitků radosti  

pro druhé, společné 

plnění úkolů, 

zbavování se 

strachu  

z neznámého řešení 

úkolu a z tvořivého 

experimentování) 

 

schopnost 

spolupráce (radost 

ze společné 

činnosti a výsledku, 
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 vytváří si základní kulturní 

návyky 

vyjádření zájmu, 

základní pravidla 

spolupráce 

elementární 

prosociálnost 

(darování, ochota 

dělit se, 

povzbuzení, služba, 

vyjádření soucitu, 

přátelství) 
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5.4.6 Výtvarná výchova 4. a 5. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI OSV – SR – 4  

rozvoj sociálních 

dovedností pro kooperaci 

(jasná a respektující 

komunikace, řešení 

konfliktů, podřízení se, 

vedení a organizování 

práce skupiny  

 

OSV – OR – 2 

sebepoznávání  

 

OSV – OR – 5 

kreativita  

 

 

 

 

 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích 

činnostech pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření; porovnává je  

na základě vztahů (světlostní poměry, 

barevné kontrasty, proporční vztahy a 

jiné)  

VV-5-1-02 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  

VV-5-1-04 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  

 

 chápe výrazové vlastnosti barev  

 využívá hry s barvou  

 všímá si barevných kontrastů  

 kombinuje barvy 

 uplatňuje výrazové vlastnosti linie  

 experimentuje s výtvarnými 

prostředky  

 všímá si velikosti a výraznosti 

prvků   

 objevuje a sleduje tvar objektů, 

předmětů  

 experimentuje s výtvarnými 

prostředky a materiály 

 vytváří objem modelováním  

 kombinuje výtvarné techniky  

 poznává a chápe smysl 

dekorativní tvorby z hlediska 

závislosti  

na barvě, materiálu a funkci 

předmětu 

prvky vizuálně 

obrazného 

vyjádření, jejich 

vztahy, světlostní a 

barevné kvality, 

barevnost, světlo a 

stín 

 

kresba tužkou, 

pastelkami, 

pastelem, tuší, 

uhlem, rudkou 

kombinace prvků, 

jejich proměny  

v ploše, objemu a 

prostoru 
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 sleduje základní přírodní jevy a 

zákony  

 rozvíjí fantazii a představivost  

 

prvky a jejich 

tvary, objemy, 

struktura 

 

malba, akvarel, 

tempera 

 

modelování 

objektu (keramická 

hlína, další 

modelovací hmoty) 

 

dekor, ornament  

v lidovém umění 

EV – 1  

les, pole, vodní zdroje, 

lidská sídla, kulturní 

krajina 

 

OSV – OR – 1  

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění  

 

EV – 4  

náš životní styl (spotřeba 

věcí, energie, odpady, 

způsoby jednání a vlivy 

na prostředí) 

 

MuV – 1  

kulturní diference 

jedinečnost člověka 

 

MuV – 3 

etnický původ 
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UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY OSV – SR – 2  mezilidské 

vztahy  

 

VDO – 1  

občanská spol. a škola, 

stát  

 

VMEGS – 1  

Evropa a svět nás zajímá 

 

EV – 3  

lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

VMEGS – 3  

kořeny a zdroje evropské 

civilizace, co Evropu 

spojuje a co ji rozděluje 

 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných 

vyjádření se vědomě zaměřuje  

na projevení vlastních životních 

zkušeností i na tvorbu vyjádření, která 

mají komunikační účinky pro jeho 

nejbližší sociální vztahy  

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání 

uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a 

interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; 

pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů 

a prožitků svobodně volí a kombinuje 

prostředky (včetně prostředků a postupů 

současného výtvarného umění)  

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace 

vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje 

k nim jako ke zdroji inspirace  

 

 identifikuje základní city, vede 

rozhovor s druhými o jejich 

prožitcích, na základě 

empatického vnímání přemýšlí o 

konkrétní pomoci 

 vyjadřuje své pocity a nálady  

 čerpá ze svých životních 

zkušeností  

 doplňuje výtvarný projev 

pozorováním života kolem sebe  

 vyjadřuje vztah k rodině, 

společnosti, životnímu prostředí  

 prohlubuje smysl pro krásu  

 výtvarně využívá vzniklých 

náhodností a představ  

 pozoruje různá vizuálně obrazná 

vyjádření  

 vyhledává nové inspirace  

 prohlubuje zájem o výtvarné 

umění  

 získává nové poznatky  

 rozlišuje techniky ve výtvarném 

umění  

 navštěvuje výstavy a galerie   

vyjádření pocitů a 

nálad, představ a 

osobních 

zkušeností 

 

kresba, malba 

 

kombinovaná 

technika 

 

ilustrace, film, 

divadlo (hledání 

inspirace) 

 

aktuální výstavy, 

historické památky 

města Hartmanic 

 

interpretace 

vizuálně obrazného 

vyjádření – zdroj 

inspirace 
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 ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI MeV – 7 

práce v realizačním týmu 

 

MuV – 2  

význam kvality 

mezilidských vztahů  

pro harmonický rozvoj 

osobnosti; tolerance, 

empatie, schopnost umět 

se vžít do role druhého; 

lidská solidarita, osobní 

přispění k zapojení žáků  

z odlišného kulturního 

prostředí do kolektivu 

třídy 

 

MeV – 2  

- různé typy sdělení, 

jejich rozlišování a jejich 

funkce  

 

 

 

 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace  

v sociálních vztazích zapojuje obsah 

vizuálně obrazných vyjádření, která 

samostatně vytvořil, vybral či upravil 

 dokáže se vcítit do prožívání 

druhých  

 raduje se z úspěchu druhých  

 vyjadřuje účast z bolesti a 

neúspěchu druhých  

 reaguje odpovídajícím způsobem  

na neúspěch druhých  

 dokáže pozitivně hodnotit druhé, 

ocenit, v čem jsou dobří  

 všímá si druhých a sdělí jim, proč 

si jich váží  

 utváří a zdůvodňuje osobní postoj  

v komunikaci  

 porovnává a hodnotí svou práci  

 zaměřuje tvorbu na konkrétní 

objekt  

 zajímá se a vyslechne názory 

jiných  

 nebojí se kritiky  

 obhajuje svůj výtvarný projev  

 respektuje názory jiných 

základní prvky 

verbální 

komunikace  

v mezilidských 

vztazích 

 

základy neverbální 

komunikace 

 

komunikace citů 
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MeV – 6  

uplatnění a výběr 

výrazových prostředků a 

jejich kombinací  

pro tvorbu věcně 

správných a 

komunikačně 

(společensky a situačně) 

vhodných sdělení  
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Vzdělávací oblast: 

5.5 Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: 

5.5.1 Pracovní činnosti 

Ročník:  1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin týdně: 1 1 1 1 1 

 

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v předmětu směřuje k:  

 Získávání základních pracovních dovedností a návyků z různých oblastí 

 Osvojování si jednoduchých pracovních postupů 

 Používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek 

 Osvojení a uplatnění zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce 

 Získávání aktivního vztahu k ochraně a tvorbě životního prostředí  

 Získávání pozitivního vztahu k práci a k odpovědnosti za svou či společnou práci 

 Získávání orientace v různých oblastech lidské činnosti, profesní orientace 

 Chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci  

 Poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena 

s pracovní činností člověka  

 Osvojování pracovních postupů pro běžný život 

 

5.5.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

Žák: 

 Třídí informace 

 Volí různé postupy při řešení úkolů 

 Rozvíjí schopnost samostatně pracovat 

 Využívá odborné literatury 

 Pozoruje a porovnává získané výsledky  

 Plánuje a hodnotí své výsledky 



 

 

211 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

 Vyhledává vhodné informace 

 Řeší nejrůznější problémové situace 

 Rozebírá se spolužáky nesrovnatelnosti a jejich příčiny a plánuje způsob řešení 

problémů 

 Řeší samostatně problémy 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

 Formuluje a vyjadřuje své myšlenky 

 Komunikuje souvisle, výstižně, kultivovaně 

 Využívá informační a komunikační prostředky a technologie 

 

Kompetence sociální a personální 

Žák: 

 Rozděluje si práci ve skupině 

 Spolupracuje při řešení problému 

 Vytváří spolu se spolužáky a s učitelem pravidla práce v týmu a příjemné týmové 

atmosféry 

 Snaží se ovládat a řídit svoje jednání a chování 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

 Respektuje kulturní zvyky a tradice různých zemí 

 Seznamuje se s problémy životního prostředí 

 Rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

 Jedná a chová se podle společenských norem  
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Kompetence pracovní 

Žák: 

 Využívá získané dovednosti a návyky v běžném životě 

 Volí a obhajuje vlastní postupy 

 Dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

 Dodržuje bezpečnost při práci 

 Systematicky a soustavně pracuje na zadaných samostatných i skupinových 

úkolech 

 

Kompetence digitální  

Žák: 

 Je motivován k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování 

slovní zásoby a správné výslovnosti.  

 Je veden k využívání online aplikací pro seznámení s reáliemi, které se týkají 

probíraných témat.  

 Je veden k dodržování zásad bezpečnosti při práci s online aplikacemi a zásad 

ochrany osobních údajů.  

 Je veden k získávání, vyhledávání informací, dat a kriticky je posuzovat 
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5.5.2 Pracovní činnosti 1. - 3. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM OSV – SR – 4  

komunikace v různých 

situacích (informování, 

odmítání, omluva, 

pozdrav, prosba, 

přesvědčování, řešení 

konfliktů, vyjednávání, 

vysvětlování, žádost 

apod.)  

 

OSV – OR – 3 

organizace vlastního času 

  

OSV – OR – 2  

já jako zdroj informací  

o sobě; druzí jako zdroj 

informací o mně 

 

OSV – SR – 3  

 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy 

různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů  

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního 

návodu a předlohy  

 stříhá, lepí, vytrhává, skládá, 

modeluje 

 hledá takový způsob práce, který 

dává lepší výsledky a je rychlejší 

 pracuje podle slovního návodu a 

předlohy 

 vyhledává a dotváří přírodniny  

na základě představ 

 udržuje pořádek a čistotu na svém 

pracovišti 

 získává pracovní dovednosti a 

návyky při pracích s různým 

materiálem 

práce s papírem a 

kartonem, 

vystřihování, 

skládání, lepení, 

 

práce s textilem 

(přední, zadní steh, 

našívání knoflíků)¨ 

 

práce s modelovací 

hmotou 

 

práce 

s netradičními 

materiály 

 

práce s přírodními 

materiály 
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řeč předmětů a prostředí 

vytvářeného člověkem, 

řeč lidských skutků  

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI OSV – OR – 5  

cvičení pro rozvoj 

základních rysů kreativity 

(pružnosti nápadů, 

originality, schopnosti 

vidět věci jinak, citlivosti, 

schopnosti dotahovat 

nápady do reality) 

 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární 

dovednosti a činnosti při práci se 

stavebnicemi  

 

 zvládá elementární dovednosti a 

činnosti při práci se stavebnicemi 

 sestaví jednoduchý model dle 

návodu nebo vlastní fantazie 

 spolupracuje ve dvojicích i větších 

skupinách 

práce montážní a 

demontážní 

 

práce se stavebnicí 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE EV – 2  

voda (vztahy vlastností 

vody a života, význam 

vody pro lidské aktivity, 

ochrana její čistoty, pitná 

voda ve světě a u nás, 

způsoby řešení), půda 

(propojenost složek 

prostředí, zdroj výživy, 

ohrožení půdy, 

rekultivace a situace  

v okolí, změny v potřebě 

zemědělské půdy, nové 

 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, 

zaznamená a zhodnotí výsledky 

pozorování  

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny  

 učí se základním pěstitelským 

činnostem 

 zalévá, kypří, čistí, přesazuje 

pokojové rostliny 

 zná postup při pěstování rostlin  

ze semen 

 provádí pozorování přírody a 

zhodnotí výsledky pozorování 

péče o pokojové 

rostliny ve třídě, 

zalévání, kypření, 

přesazování 

 

ošetřování rostlin 

během vegetace 

 

pěstování rostlin  

ze semen 
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práce na školním 

pozemku 

funkce zemědělství  

v krajině  

PŘÍPRAVA POKRMŮ OSV – SR – 4 

rozvoj sociálních 

dovedností pro kooperaci 

(jasná a respektující 

komunikace, řešení 

konfliktů, podřízení se, 

vedení a organizování 

práce skupiny)  

 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli  

pro jednoduché stolování  

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

 uplatňuje zásady správného 

stolování a společenského 

chování 

 zvládne připravit stůl pro běžné 

stolování, pro oslavu 

 seznamuje se s tradičními 

pokrmy při různých 

příležitostech 

jednoduchá úprava 

stolu 

 

pokrmy a lidové 

zvyky 
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5.5.3 Pracovní činnosti 4. a 5. ročník  

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM OSV – OR – 5  

cvičení pro rozvoj 

základních rysů kreativity 

(pružnosti nápadů, 

originality, schopnosti 

vidět věci jinak, citlivosti, 

schopnosti dotahovat 

nápady do reality) 

 

OSV – SR – 3  

komunikace v různých 

situacích (informování, 

odmítání, omluva, 

pozdrav, prosba, 

přesvědčování, řešení 

konfliktů, vyjednávání, 

vysvětlování, žádost 

apod.)  

 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými 

pracovními operacemi a postupy na 

základě své představivosti různé výrobky  

z daného materiálu  

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých 

činnostech s různým materiálem prvky 

lidových tradic  

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní 

pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem  

k použitému materiálu  

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek  

na pracovním místě a dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 

první pomoc při úrazu   

 vytváří jednoduché výrobky  

z papíru, kartonu, různých 

netradičních materiálů, textilu, 

přírodnin 

 určí různé vlastnosti předloženého 

materiálu 

 pracuje podle slovního návodu a 

předlohy 

 dodržuje základní bezpečnostní a 

hygienické návyky 

 udržuje pořádek na pracovním 

místě, nástroje ukládá na své 

místo 

 kombinuje různé techniky 

zpracování, vytváří vlastní 

pracovní postupy 

 sám vybírá vhodné přírodní 

materiály 

 dbá na estetickou hodnotu 

výrobku 

pravidla 

bezpečnosti práce, 

hygienické návyky, 

první pomoc 

 

pracovní pomůcky 

a nástroje, funkce a 

využití 

 

vlastnosti materiálů 

 

práce s papírem a 

kartonem, 

vystřihování, 

skládání, lepení 

 



 

 

217 

 

různé techniky 

s netradičním 

materiálem 

 

práce s modelovací 

hmotou a její 

vlastnosti 

 

práce s textilem 

(základní stehy, 

ozdobné stehy, 

sešívání dílů) 

 

složitější textilní 

výrobek 

 

práce s přírodním 

materiálem, 

aranžování, 

lisování, třídění, … 
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lidové tradice, 

zvyky, řemesla, 

okenní výzdoba 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI OSV – OR – 3 

organizace vlastního času  

 

OSV – OR – 2  

co o sobě vím a co ne; jak 

se promítá mé já  

v mém chování; můj vztah 

k sobě samému  

 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se 

stavebnicemi jednoduchou montáž a 

demontáž  

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního 

návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu  

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 

při úrazu  

 pracuje podle slovního návodu, 

předlohy a jednoduchého náčrtu 

 sestavuje jednoduché modely 

práce montážní a 

demontážní 

 

práce se stavebnicí, 

sestavování modelů 

 

práce s návodem,  

s předlohou a 

jednoduchým 

náčrtem 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE EV – 2  

voda (vztahy vlastností 

vody a života, význam 

vody pro lidské aktivity, 

ochrana její čistoty, pitná 

voda ve světě a u nás, 

způsoby řešení), půda 

(propojenost složek 

prostředí, zdroj výživy, 

ohrožení půdy, 

 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché 

pěstitelské činnosti, samostatně vede 

pěstitelské pokusy a pozorování  

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle 

daných zásad pokojové i jiné rostliny  

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských 

činností správné pomůcky, nástroje a 

náčiní  

 dokáže pojmenovat základní 

podmínky pro pěstování rostlin 

 podílí se na ochraně a úpravě 

životního prostředí 

 volí podle druhu pěstitelských 

činností správné pomůcky, 

nástroje a náčiní 

 vykonává jednoduché činnosti  

na školním pozemku 

základní podmínky 

pro pěstování 

rostlin, půda a její 

zpracování 

 

výživa rostlin, 

práce na školním 

pozemku 
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ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první pomoc 

při úrazu  

 rozpozná některé jedovaté rostliny 

a jejich nežádoucí účinky 

 ví o nebezpečí drog 

pěstování rostlin  

v místnosti i na 

zahradě 

 

rostliny jedovaté, 

rostliny jako drogy, 

alergie 

rekultivace a situace  

v okolí, změny v potřebě 

zemědělské půdy, nové 

funkce zemědělství  

v krajině  

PŘÍPRAVA POKRMŮ OSV – SR – 4  

rozvoj sociálních 

dovedností pro kooperaci 

(jasná a respektující 

komunikace, řešení 

konfliktů, podřízení se, 

vedení a organizování 

práce skupiny)  

 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním 

vybavení kuchyně  

ČSP-5-4-02 připraví samostatně 

jednoduchý pokrm  

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského chování  

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu 

pracovních ploch, dodržuje základy 

hygieny a bezpečnosti práce; poskytne 

první pomoc i při úrazu v kuchyni  

 orientuje se v moderním vybavení 

kuchyně 

 zná pravidla bezpečné obsluhy 

základních spotřebičů 

 připraví jednoduché menu 

 upevní si vztah k lidovým tradicím 

 chová se přátelsky při kolektivních 

akcích 

technika v kuchyni 

pravidla správného 

stolování 

 

výběr, nákup a 

skladování potravin 

 

příprava 

jednoduchých 

pokrmů 

 

sestavení jídelníčku 
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5.5.4 Tělesná výchova 

Ročník:  1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin týdně: 2 2 2 2 2 

 

5.5.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávání v předmětu směřuje k:  

 Poznávání významu tělesné a duševní zdatnosti pro zdraví a pracovní výkonnost 

a k osvojování způsobů jejího cíleného ovlivňování a hodnocení  

 Rozvíjení základních pohybových dovedností a ke kultivaci pohybového projevu  

 Rozvíjení sociálních vztahů a rolí v pohybových činnostech a k využívání fair 

play jednání   

 Při pohybových činnostech i v běžném životě 

 Vnímání radostných prožitků z (intenzivní) pohybové činnosti (individuální i  

ve skupině žáků) a k využívání pohybu pro tělesnou a duševní pohodu 

 Jedná v duchu fair play (dodržuje pravidla her a soutěží; pozná a označí zjevné 

přestupky  

 Proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje zdravotní handicap 

 Užívá osvojované tělocvičné názvosloví na úrovni cvičence 

 Uplatňuje hlavní zásady pohybové hygieny a správného držení těla 

 Uplatňuje pravidla bezpečného chování při pohybových činnostech ve známém 

prostředí 

 Zorganizuje nenáročné pohybové hry (soutěže) 

 Dovede získat základní informace o pohybových aktivitách a sportovních akcích 

ve škole i v místě bydliště a dokáže tyto aktuální informace předat 

 

  



 

 

221 

 

5.5.4.2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

Kompetence k učení 

Žák:  

 Osvojuje nové poznatky, znalostí a dovednosti pomocí vhodných metod 

 Používá odbornou terminologie s důrazem na její srozumitelnost  

 Učí se kultivovanému ústnímu projevu 

 Osvojuje si znalosti a aplikaci bezpečnostních pravidel 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žák: 

 Řeší problémové situace související se sportem a zdravým životním stylem 

 Samostatně řeší problémy, vyhledává informace k řešení problémů 

 Učí se volit různé způsoby řešení 

 Má možnost obhajovat svá rozhodnutí postupů praktických cvičení  

 Samostatně promýšlí sportovní postupy, tréninkové fáze apod. 

 

Kompetence komunikativní 

Žák: 

 Vede samostatné aktivity 

 Osvojuje si umění argumentovat, vyslovovat vlastní názory, respektovat názory 

druhých 

 Užívá základní sportovní techniky 

 Řeší úkoly, při kterých mohou žáci navzájem diskutovat a vytvářet vlastní 

postupy, zlepšovat techniku 
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Kompetence sociální a personální 

Žák: 

 Využívá skupinového vyučování ke spolupráci při řešení problémů 

 Řeší situace, které vedou k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

 Diskutuje o problémech 

 Respektuje názory druhých 

 

Kompetence občanské 

Žák: 

 Učí se zodpovědnosti  

 Respektuje pravidla 

 Vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 Řeší situace, ve kterých se učí chápat základy fair play 

 Osvojuje si chování v krizových situacích (přivolat pomoc, poskytnout první 

pomoc) 

 

Kompetence pracovní 

Žák: 

 Rozvíjí samostatnost, ale i spolupráci ve skupinách  

 Dodržuje vymezená pravidla (ochrana zdraví, životního prostředí) 

 Bezpečně a účinně používá sportovní nářadí a náčiní 

 Snaží se využít poznatků v běžné praxi 
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Kompetence digitální  

Žák: 

 Je motivován k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování 

slovní zásoby a správné výslovnosti.  

 Je veden k využívání online aplikací pro seznámení s reáliemi, které se týkají 

probíraných témat.  

 Je veden k dodržování zásad bezpečnosti při práci s online aplikacemi a zásad 

ochrany osobních údajů.  

 Je veden k získávání, vyhledávání informací, dat a kriticky je posuzovat 
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5.3.5 Tělesná výchova 1. – 2. ročník 

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou 

každodenní pohybovou činnost se zdravím 

a využívá nabízené příležitosti  

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady 

hygieny a bezpečnosti při pohybových 

činnostech ve známých prostorách školy  

 

 uvědomuje si význam pohybu  

pro zdraví 

 dodržuje pravidla bezpečného 

chování 

 zvládá základní pohybovou 

přípravu organismu před 

pohybovou aktivitou 

 má radost z přirozeného pohybu 

 dodržuje základy hygieny, 

převléká se, vyměňuje si cvičební 

úbor, používá vhodné oblečení a 

obutí při pohybu 

 chápe důležitost rozcvičení  

před cvičením a strečinku po 

cvičení 

 uvědomuje si správné držení těla 

převlékání, hygiena 

 

převlékání 

v šatnách 

 

bezpečnost chování 

v tělocvičně 

 

rozcvička 

 

základní postoj 

OSV – OR – 4  

dovednosti pro pozitivní 

naladění mysli a dobrý 

vztah k sobě samému; 

sociální dovednosti  

pro předcházení stresům  

v mezilidských vztazích;  

 

EV – 2  

voda (vztahy vlastností 

vody a života, význam 

vody pro lidské aktivity, 

ochrana její čistoty, pitná 

voda ve světě a u nás, 

způsoby řešení)  

 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a 

povely k osvojované činnosti a její 

organizaci 

 reaguje na základní pokyny a 

povely k osvojované činnosti a 

její organizaci 

 pasivně si osvojuje základní 

tělovýchovné pojmy a termíny  

seznámení 

s tělocvičnou 

 

nástup 
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pokyny, povely a 

signály 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých 

týmových pohybových činnostech a 

soutěžích  

 

 má radost z pohybu 

 hraje se spolužáky pohybové hry 

 spolupracuje se spolužáky při 

hrách 

 zvyšuje svoji rychlost, vytrvalost, 

sílu a obratnost 

 ví, co znamená fair play chování 

 soutěží, učí se zvládat prohru a 

raduje se z vítězství 

pohybové hry 

 

hry na rozvoj 

rychlosti, 

vytrvalosti, síly a 

obratnosti 

OSV – SR – 1 

vzájemné poznávání se ve 

skupině/třídě 

 

TV-3-1-02 zvládá v souladu  

s individuálními předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce nebo 

činnosti prováděné ve skupině; usiluje  

o jejich zlepšení  

 

 hodnotí kvalitu pohybové 

činnosti 

 zvládá různé typy startu 

 běhá s radostí 

 skáče snožmo z místa i do dálky 

s rozběhem 

 hází kriketovým míčkem 

atletika 

 

rychlý běh 30-50m 

 

vytrvalostní běh 

 

skok do dálky 

 

hod kriketovým 

míčkem 

OSV – OR – 3 

stanovování osobních cílů 

a kroků k jejich dosažení  
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TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých 

týmových pohybových činnostech a 

soutěžích 

TV-3-1-02 zvládá v souladu  

s individuálními předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce nebo 

činnosti prováděné ve skupině; usiluje  

o jejich zlepšení  

 hází, chytá, dribluje, přihrává 

s míčem, hází na cíl 

 snaží se o spolupráci při 

sportovních hrách 

 usiluje o zlepšení pohybových 

činností 

sportovní hry 

 

manipulace  

s míčem 

 

vybíjená 

 

minikošíková 

OSV – SR – 2  

péče o dobré vztahy; 

chování podporující dobré 

vztahy, empatie a pohled 

na svět očima druhého, 

respektování, podpora, 

pomoc 

TV-3-1-02 zvládá v souladu  

s individuálními předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce nebo 

činnosti prováděné ve skupině; usiluje  

o jejich zlepšení  

 

 má radost z lyžování 

 lyžuje, běhá na lyžích 

 jezdí na vleku 

 zastaví 

 obrátí se 

 přenáší váhu  

lyžování 

 

běh na lyžích 

 

(podle přírodních 

podmínek a zájmu 

dětí a jejich rodičů) 

 

 

 

  překonává, udržuje, brzdí odpor 

soupeře 

 přetahuje soupeře 

 vyrovnává se s narušením 

osobního prostoru 

průpravné úpoly 

přetahy a přetlaky 

 

TV-3-1-02 zvládá v souladu  

s individuálními předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce nebo 

 pohybuje se do rytmu  rytmické a 

kondiční cvičení 

OSV – OR – 1  
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činnosti prováděné ve skupině; usiluje  

o jejich zlepšení  

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou 

každodenní pohybovou činnost se zdravím 

a využívá nabízené příležitosti  

 

 tančí jednoduché krokové variace 

na známé písně 

 vyjadřuje hudbu pohybem 

vyjádření rytmu a 

melodie pohybem 

 

základy estetického 

pohybu 

 

jednoduché tance 

 

mazurka 

 

sousedská 

 

polkový krok 

 

pohybový 

doprovod na známé 

písně 

 

aerobik 

cvičení smyslového 

vnímání, pozornosti a 

soustředění  

 

OSV – SR – 3 

řeč těla 

 

TV-3-1-02 zvládá v souladu  

s individuálními předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce nebo 

 kope, přihrává, zastavuje míč 

nohou, střílí do branky 

 snaží se o spolupráci  

sportovní hry 

 

OSV – SR – 4  

rozvoj individuálních a 

sociálních dovedností  
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činnosti prováděné ve skupině; usiluje  

o jejich zlepšení  

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých 

týmových pohybových činnostech a 

soutěžích 

 usiluje o zlepšení pohybových 

činností 

manipulace  

s míčem 

 

minikopaná 

pro etické zvládání situací 

soutěže, konkurence  

TV-3-1-02 zvládá v souladu  

s individuálními předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce nebo 

činnosti prováděné ve skupině; usiluje  

o jejich zlepšení  

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou 

každodenní pohybovou činnost se zdravím 

a využívá nabízené příležitosti  

 

 zpevní své tělo 

 zvládá kotouly vpřed a vzad a 

jejich obměny 

 zvládá jednoduché poskoky a 

váhu 

 chodí po lavičce, obrátí se 

 cvičí na kruzích, přitahuje se, 

houpe se 

 odrazí se z můstku, skáče přes 

kozu roznožku 

 šplhá na tyči se správnou 

technikou, ručkuje, sešplhá 

 skáče přes švihadlo 

 

základy 

gymnastiky 

 

průpravná cvičení 

 

svíčka 

 

kolébka 

kotoul vpřed, vzad 

poskoky, váha 

 

průpravná cvičení 

na stoj na rukou 

 

cvičení na lavičce, 

kruzích 

 

OSV – OR – 2  

já jako zdroj informací  

o sobě; moje tělo, moje 

psychika, co o sobě vím a 

co ne; můj vztah k sobě 

samému, moje vztahy  

k druhým lidem; zdravé a 

vyrovnané sebepojetí  

 

MuV – 2  

význam kvality 

mezilidských vztahů  

pro harmonický rozvoj 

osobnosti; tolerance, 

empatie, schopnost umět 

se vžít do role druhého;  

 



 

 

229 

 

přeskok přes kozu 

šplh 

 

cvičení se švihadly 

TV-3-1-02 zvládá v souladu  

s individuálními předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce nebo 

činnosti prováděné ve skupině; usiluje  

o jejich zlepšení  

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých 

týmových pohybových činnostech a 

soutěžích 

 vede míč florbalovou hokejkou 

nebo pálkou, přihrává, zastavuje 

míč 

 střílí na cíl 

 spolupracuje ve hře 

 

líný tenis 

 

florbal 

OSV – MR – 2  

vytváření povědomí  

o kvalitách typu 

odpovědnost, 

spolehlivost, 

spravedlivost, 

respektování  

TV-3-1-02 zvládá v souladu  

s individuálními předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce nebo 

činnosti prováděné ve skupině; usiluje  

o jejich zlepšení 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou 

každodenní pohybovou činnost se zdravím 

a využívá nabízené příležitosti  

 seznamuje se s vodou 

 splývá 

 používá zjednodušené techniky 

 potápí se 

plavání OSV – MR – 1  

problémy  

v mezilidských vztazích  

 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a 

povely k osvojované činnosti a její 

organizaci 

 ví, jak se má chovat v přírodě 

 pozoruje okolí při chůzi 

 hromadně se přesouvá 

v dopravních prostředcích, 

poslouchá pokynů pedagogů 

turistika MuV – 1  

jedinečnost každého 

člověka a jeho 

individuální zvláštnosti; 

člověk jako nedílná 
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TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých 

týmových pohybových činnostech a 

soutěžích 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou 

každodenní pohybovou činnost se zdravím 

a využívá nabízené příležitosti  

 chodí v terénu jednota tělesné i duševní 

stránky,  
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5.3.6 Tělesná výchova 3. – 5. ročník 

Očekávané výstupy dle RVP Očekávané výstupy dle ŠVP Učivo – obsah Průřezová témata Poznámky 

Žák směřuje k očekávanému výstupu: Žák:    

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a 

bezpečného chování v běžném sportovním 

prostředí; adekvátně reaguje v situaci 

úrazu spolužáka  

TV-5-1-10 orientuje se v informačních 

zdrojích o pohybových aktivitách a 

sportovních akcích ve škole i v místě 

bydliště; samostatně získá potřebné 

informace  

 dodržuje pravidla bezpečného 

chování v tělocvičně 

 zvládá základní pohybovou 

přípravu organismu před 

pohybovou aktivitou 

 má radost z přirozeného pohybu 

 dodržuje základy hygieny, 

převléká se, vyměňuje si cvičební 

úbor, používá vhodné oblečení a 

obutí při pohybu 

 chápe důležitost rozcvičení  

před cvičením a strečinku po 

cvičení 

 uvědomuje si správné držení těla 

 ví, jak reagovat při úraze 

spolužáka 

bezpečnost chování 

v tělocvičně 

 

bezpečná příprava 

nářadí 

 

rozcvička 

 

správné držení těla 

 

úrazy při cvičení 

EV – 2  

voda (vztahy vlastností 

vody a života, význam 

vody pro lidské aktivity, 

ochrana její čistoty, pitná 

voda ve světě a u nás, 

způsoby řešení);  

 

 

TV-5-1-10 orientuje se v informačních 

zdrojích o pohybových aktivitách a 

sportovních akcích ve škole i v místě 

bydliště; samostatně získá potřebné 

informace  

 jezdí na kole na dopravním hřišti 

 zná pravidla silničního provozu a 

snaží se jezdit podle něj na 

dopravním hřišti 

 používá přilbu 

jízda na kole  
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TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti spolužáka a reaguje na 

pokyny k vlastnímu provedení pohybové 

činnosti  

 ovládá kolo 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci 

pravidelného pohybového režimu; 

uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; 

projevuje přiměřenou samostatnost a vůli 

po zlepšení úrovně své zdatnosti  

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: 

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a 

označí zjevné přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje; respektuje při 

pohybových činnostech opačné pohlaví 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné 

pohybové činnosti a soutěže na úrovni 

třídy  

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti 

základní osvojované tělocvičné 

názvosloví; cvičí podle jednoduchého 

nákresu, popisu cvičení  

 má radost z pohybu 

 hraje se spolužáky pohybové hry 

 spolupracuje se spolužáky při 

hrách 

 zvyšuje svoji rychlost, vytrvalost, 

sílu a obratnost 

 jedná v duchu fair play  

 dodržuje pravidla her a soutěží 

 respektuje individuální 

zvláštností svých spolužáků 

 organizuje jednoduché soutěže 

pohybové hry 

 

hry na rozvoj 

rychlosti, 

vytrvalosti, síly a 

obratnosti 

 

netradiční 

pohybové hry 

s využitím 

netradičních 

pomůcek 

OSV – OR – 1  

cvičení dovedností 

zapamatování, řešení 

problémů;  

 

OSV – OR – 2  

co o sobě vím a co ne; jak 

se promítá mé já  

v mém chování; můj vztah 

k sobě samému; moje 

učení; moje vztahy  

k druhým lidem; zdravé a 

vyrovnané sebepojetí  

TV-5-1-01 podílí se na realizaci 

pravidelného pohybového režimu; 

uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; 

projevuje přiměřenou samostatnost a vůli 

po zlepšení úrovně své zdatnosti  

 hodnotí kvalitu pohybové 

činnosti 

 zvládá nízký a vysoký start 

 prohlubuje svoji zdatnost 

 skáče do dálky s rozběhem 

atletika 

 

rychlý běh 60m 

 

 OSV – OR – 3  

cvičení sebekontroly, 

sebeovládání – regulace 

vlastního jednání i 
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TV-5-1-09 změří základní pohybové 

výkony a porovná je s předchozími v 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné 

pohybové činnosti a soutěže na úrovni 

třídy  

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: 

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a 

označí zjevné přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje; respektuje  

při pohybových činnostech opačné pohlaví 

 hází kriketovým míčkem 

 

vytrvalostní běh 12 

minut 

 

skok do dálky 

 

hod kriketovým 

míčkem 

 

olympijské ideály 

prožívání, vůle; 

organizace vlastního času  

 

OSV – SR – 3  

vztahy a naše 

skupina/třída (práce  

s přirozenou dynamikou 

dané třídy jako sociální 

skupiny)  

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti spolužáka a reaguje  

na pokyny k vlastnímu provedení 

pohybové činnosti  

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: 

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a 

označí zjevné přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje; respektuje  

při pohybových činnostech opačné pohlaví  

 hází, chytá, dribluje, přihrává 

s míčem, střílí na koš 

 snaží se o spolupráci při 

sportovních hrách 

 usiluje o zlepšení pohybových 

činností 

 ovládá pravidla a dodržuje je 

sportovní hry 

 

manipulace  

s míčem 

 

vybíjená 

 

minikošíková 

OSV – SR – 2  

vztahy a naše 

skupina/třída (práce  

s přirozenou dynamikou 

dané třídy jako sociální 

skupiny)  

 

OSV – SR – 4  

rozvoj individuálních a 

sociálních dovedností  

pro etické zvládání situací 

soutěže, konkurence  

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti spolužáka a reaguje  

 má radost z lyžování 

 lyžuje, běhá na lyžích 

lyžování OSV – MR – 1  
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na pokyny k vlastnímu provedení 

pohybové činnosti  

 jezdí na vleku 

 zastaví 

 obrátí se 

 vytváří oblouk při zatížení 

běh na lyžích 

 

(podle přírodních 

podmínek a zájmu 

dětí a jejich rodičů) 

problémy v seberegulaci  

  překonává, udržuje, brzdí odpor 

soupeře 

 přetahuje soupeře 

 vyrovnává se s narušením 

osobního prostoru 

průpravné úpoly 

přetahy a přetlaky 

OSV – MR – 2  

vytváření povědomí  

o kvalitách typu 

odpovědnost, 

spolehlivost, 

spravedlivost, 

respektování atd.; 

pomáhající a prosociální 

chování (člověk 

neočekává protislužbu)  

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti spolužáka a reaguje  

na pokyny k vlastnímu provedení 

pohybové činnosti  

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti 

základní osvojované tělocvičné 

názvosloví; cvičí podle jednoduchého 

nákresu, popisu cvičení  

TV-5-1-01 podílí se na realizaci 

pravidelného pohybového režimu; 

 pohybuje se do rytmu  

 tančí jednoduché krokové variace  

na známé písně 

 vyjadřuje hudbu pohybem 

 cvičí aerobik 

 ovládá polkový krok 

rytmické a 

kondiční cvičení 

 

vyjádření rytmu a 

melodie pohybem 

 

základy estetického 

pohybu 

MuV – 2  

uplatňování principu 

slušného chování 

(základní morální normy); 

význam kvality 

mezilidských vztahů  

pro harmonický rozvoj 

osobnosti; tolerance, 
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uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; 

projevuje přiměřenou samostatnost a vůli 

po zlepšení úrovně své zdatnosti  

 

 

jednoduché tance 

 

mazurka 

 

sousedská 

 

polkový krok 

 

pohybový 

doprovod na známé 

písně 

 

aerobik 

empatie, schopnost umět 

se vžít do role druhého;  

 

OSV – OR – 4  

dobrá organizace času; 

dovednosti zvládání 

stresových situací 

(rozumové zpracování 

problému, 

uvolnění/relaxace, 

efektivní komunikace 

atd.); hledání pomoci  

při potížích  

 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: 

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a 

označí zjevné přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje; respektuje  

při pohybových činnostech opačné pohlaví  

 kope, přihrává, zastavuje míč 

nohou, střílí do branky 

 snaží se o spolupráci  

 usiluje o zlepšení pohybových 

činností 

 ovládá pravidla 

sportovní hry 

 

manipulace  

s míčem 

 

minikopaná 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti spolužáka a reaguje na 

 zpevní své tělo 

 zvládá čertíka a nůžky, váhu 

Základy 

gymnastiky 

OSV – SR – 1  
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pokyny k vlastnímu provedení pohybové 

činnosti  

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a 

bezpečného chování v běžném sportovním 

prostředí; adekvátně reaguje v situaci 

úrazu spolužáka  

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu 

korektivní cvičení, především v souvislosti 

s jednostrannou zátěží nebo vlastním 

svalovým oslabením  

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti 

základní osvojované tělocvičné 

názvosloví; cvičí podle jednoduchého 

nákresu, popisu cvičení 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci 

pravidelného pohybového režimu; 

uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; 

projevuje přiměřenou samostatnost a vůli 

po zlepšení úrovně své zdatnosti  

 zvládá kotouly vpřed a vzad a 

jejich obměny 

 zkouší stoj na rukách s opěrou 

 pokouší se o přemet stranou 

 chodí po lavičce, obrátí se, 

poskakuje 

 cvičí na kruzích, přitahuje se, 

houpe se, visí, udělá kotoul vzad, 

odrazí se a vrátí se zpět s 

dopomocí 

 odrazí se z můstku, skáče přes 

kozu roznožku a skrčku 

 šplhá na tyči se správnou 

technikou 

 skáče několika způsoby přes 

švihadlo 

 

 

kotoul vpřed, vzad 

 

poskoky, váha 

 

stoj na rukou 

 

přemet stranou - 

pokus 

 

cvičení na lavičce, 

kruzích 

 

přeskok přes kozu 

 

šplh 

 

švihadlo 

rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání 

výhod v odlišnostech 

 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: 

dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a 

označí zjevné přestupky proti pravidlům a 

 vede míč florbalovou hokejkou 

nebo pálkou, přihrává, zastavuje 

míč 

líný tenis 

 

MuV – 1  

jedinečnost každého 

člověka a jeho 
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adekvátně na ně reaguje; respektuje  

při pohybových činnostech opačné pohlaví  

 střílí na branku 

 spolupracuje ve hře 

 ovládá pravidla 

florbal individuální zvláštnosti; 

člověk jako nedílná 

jednota tělesné i duševní 

stránky 

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, 

dodržuje hygienu plavání, zvládá  

v souladu s individuálními předpoklady 

základní plavecké dovednosti  

TV-5-1-12 zvládá v souladu  

s individuálními předpoklady vybranou 

plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a 

bezpečnosti  

 zvládá základní plavecké techniky 

 dodržuje bezpečnost chování  

při plavání 

 používá zjednodušené techniky 

 potápí se 

 zvládá základní prvky 

sebezáchrany 

plavání   

TV-5-1-10 orientuje se v informačních 

zdrojích o pohybových aktivitách a 

sportovních akcích ve škole i v místě 

bydliště; samostatně získá potřebné 

informace  

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné 

pohybové činnosti a soutěže na úrovni 

třídy  

 ví, jak se má chovat v přírodě 

 pozoruje okolí při chůzi 

 hromadně se přesouvá 

v dopravních prostředcích, 

poslouchá pokynů pedagogů 

 chodí v terénu 

 dodržuje pravidla silničního 

provozu 

turistika EV – 4  

prostředí a zdraví 

(rozmanitost vlivů 

prostředí na zdraví, jejich 

komplexní a synergické 

působení, možnosti a 

způsoby ochrany zdraví) 

 

OSV – OR – 5  

cvičení pro rozvoj 

základních rysů kreativity 

(pružnosti nápadů, 

originality, schopnosti 

 



 

 

238 

 

vidět věci jinak, citlivosti, 

schopnosti dotahovat 

nápady do reality), 

tvořivost v mezilidských 

vztazích  
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6. Hodnocení žáků  
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí školního řádu, který tvoří 

samostatnou přílohu ŠVP. 

Stanovují způsob hodnocení žáka, jež je nedílnou součástí vzdělávacího procesu  

ve škole. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu prostřednictvím, které 

získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede využít své 

vědomosti, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. 

Hodnocení se provádí klasifikací – známkou. O slovní hodnocení žádají rodiče nebo 

zákonní zástupci na základě doporučení PPP1. Jedná se převážně o žáky se SPUCH2, 

popř. o žáky, kteří mají individuální vzdělávací plán. Při třídních schůzkách učitel ústně, 

popř. písemně hodnotí individuální pokrok každého žáka. Veškeré hodnocení by mělo 

být pozitivní a motivující. 

 

6.1 Kritéria pro hodnocení 

 Zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních 

možností dítěte 

 Schopnost řešit problémové situace 

 Úroveň komunikačních dovedností 

 Schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit předpokládané problémy 

tvůrčím způsobem 

 Změny v chování, postojích a dovednostech 

 Míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje 

 

  

                                                 

1  Pedagogicko-psychologická poradna, dále jen PPP, je školské poradenské zařízení spadající do 

kompetence školských odborů v jednotlivých krajích celé ČR.  
2 Žáci se specifickými poruchami učení nebo chování (SPU, SPUCH).  
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6.2 Formy ověřování vědomostí a dovedností 
žáků 

 Kontrolní písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičení... 

 Ústní zkoušení a mluvený projev 

 Zpracování referátů a prací k danému tématu 

 Úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly 

 Modelové a problémové  úkoly, křížovky, rébusy... 

 Výroba pomůcek, modelů 

 Projektové a skupinové práce 

 Soustavné diagnostické pozorování žáka 

 Vědomostní a dovedností testy  

 

6.3 Základní pravidla hodnocení prospěchu 
klasifikací 

 Podrobný výklad – viz školní řád schválený PR – 30.08. 2019 

 Známka z hodnocení vědomostí nezahrnuje hodnocení chování žáka 

 Do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, 

postup a práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka 

 Hodnocení musí probíhat průběžně v celém časovém období a výsledná známka 

je stanovena na základě dostatečného množství různých podkladů 

 Pokud nemá učitel dostatek podkladů, žák je  přezkoušen- obvykle písemně 

 V případě zhoršení prospěchu je nutno ihned písemně informovat rodiče a 

konzultovat s nimi daný problém 

 Klasifikuje se vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo 

 Žák má právo si své případné neúspěšné hodnocení opravit po dohodě  

s vyučujícím 
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6.4 Hodnocení výsledků vzdělávání  
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 zákona č. 561/2004 Sb. 

Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo 

prováděcím právním předpisem. 

 

6.5 Ověřování klíčových kompetencí 

Ověřování klíčových kompetencí probíhá průběžně celý školní rok v jednotlivých 

předmětech nebo během třídnické hodiny, která je pevně zakotvena v rozvrhu hodin.  

 

6.6 Chování žáka 

Hodnocení chování žáka se odvíjí od dodržování Š řádu školy. Hodnotí se chování ve 

škole a při akcích pořádaných školou, provádí ji třídní učitel po dohodě  

s ostatními vyučujícími, popř. pedagogická rada.  

 

6.7 Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Ve škole mohou být integrováni žáci s postižením smyslovým, tělesným, mentálním nebo 

s vývojovými poruchami učení a chování. Při hodnocení a klasifikaci vychází učitel  

z doporučení a závěrů PPP1 a hodnocení je vždy zcela individuální. Žáci integrovaní  

na základě doporučení PPP1 nebo jiného SPC 3  jsou vzděláváni i hodnoceni  

na základě plnění Individuálního vzdělávacího plánu. Na žádost rodičů a při doporučení 

poradenského zařízení mohou být hodnoceni slovně. 

  

                                                 

3 Speciálně pedagogická centra (SPC) poskytují služby v oblasti psychologické, speciálně-pedagogické a 

sociální.  
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6.8 Při slovním hodnocení se uvádí 
a) Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

b) Úroveň myšlení 

c) Úroveň vyjadřování 

d) Úroveň aplikace vědomostí 

e) Píle a zájem o učení 

 

 


