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1.Identifikační údaje 
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2.Charakteristika školy 

 

 2.1 Úplnost a velikost školy 

      Základní škola Žabčice, je neúplnou školou s pěti samostatnými a postupnými ročníky. Je spojena s mateřskou školou nejen organizačně, ale i koncepcí 

vzdělávacího procesu. Kapacita školy je 150 žáků. 

      Součásti Základní školy a Mateřské školy Žabčice,okres Brno-venkov: 
      základní škola 

školní družina 

mateřská škola 

školní kuchyně základní školy 

      školní kuchyně mateřské školy 

 

 

2.2 Vybavení školy 



 

 

Základní škola  
Škola má 5 ročníků, z nichž každý se vyučuje v jedné třídě. 

V přízemí se nachází prostor šaten, učebna školní družiny a jedna kmenová učebna. Na konci chodby je vstup do školní jídelny. Dále je zde technické 

zázemí školy. 

Na druhé strany chodby je vstup do sportovní haly, která je v dopoledních a časně odpoledních hodinách určena k potřebám školy. 

V prvním patře jsou dvě kmenové učebny, z kterých se zatím využívá pouze jediná. 

Je zde i učebna počítačů, která je přístupná všem ročníkům školy. 

Dále je tady učebna keramiky, v které jsou v zadní části 3 pece (2 keramické a 1smaltovací) a hrnčířský kruh. Na tomto patře se ještě nachází kancelář- 

ředitelna, sborovna a kabinety. 

V posledním druhém patře jsou 3 kmenové učebny spolu s kabinety. 

   

Okolo školy je školní pozemek, který je využíván hlavně k odpočinkově-sportovní činnosti. 

     

      Mateřská škola 

      sídlí na odloučeném pracovišti na Nádražní ulici č.367 

      Kapacita mateřské školy je 96 dětí. MŠ vzdělává děti podle vlastního školního vzdělávacího programu . 

   

     Školní družina 

     Je umístěna v přízemí základní školy. Má vlastní učebnu. Kapacita je 30 dětí. ŠD pracuje podle svého vzdělávacího programu. 

   

     Vybavení školy didaktickou a výpočetní technikou je na standardní úrovni. 

     Škola je vybavena interaktivními tabulemi, dataprojektory, plátny a další audiovizuální technikou. Každá třída je připojena k internetu. Žáci mají k dispozici 

počítačovou učebnu s výukovými programy pro všechny vyučovací předměty a počítače ve třídách. I ty je možno používat k výuce. 

 

     V základní i mateřské škole jsou moderní kuchyně s jídelnou. 

     Kapacita je 250 stravovaných . 

 

 

 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 



 

 

Pedagogický sbor v současné době tvoří : ředitelka školy, 5 učitelek a 1 vychovatelka ŠD. Pedagogický sbor je velice stabilní, ve škole vládne pozitivní 

pracovní atmosféra. 

Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s plnou kvalifikací pro výuku na 1. stupni ZŠ, a také speciální pedagogové. Vzdělávání i výchovu žáků ovlivňují 

nejen zkušenosti pedagogů, ale i jejich pravidelné vzdělávání a účast na seminářích, týkajících se nejaktuálnějších poznatků o psychosomatickém vývoji 

dítěte, které pořádají vzdělávací centra s akreditací MŠMT ČR. Všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně školí v oblasti ICT, odborných předmětech, 

pedagogice, psychologii, bezpečnosti, psychohygieně. 

             . 

 

 

2.4 Charakteristika žáků 

 

Školu navštěvují převážně žáci ze Žabčic, asi 10 % žáků dojíždí z okolních obcí – z Unkovic a Přísnotic.  

 Někteří nadaní žáci 5. tříd jsou po vykonání přijímacích zkoušek přijímáni do státních gymnázií (většinou v Židlochovicích) nebo státních, či 

soukromých v Brně. Tyto žáky k přijímacím zkouškám připravují třídní učitelé. Ostatní žáci odcházejí do 6. ročníku do spádové školy v Židlochovicích, 

s jejímiž pedagogy spolupracujeme, nebo do ZŠ Vranovice. 

 

 

 

2.5 Dlouhodobé školní projekty 

Škola poskytuje žákům kvalitní všeobecné vzdělání. Pedagogičtí pracovníci vzájemně spolupracují na školních projektech a akcích, které vedou ke 

zkvalitnění výuky, k vytváření přátelské atmosféry a k celkovému zlepšování školního prostředí. Připravují a realizují pro žáky recitační, literární, 

výtvarné a sportovní soutěže. Spolu s žáky se pravidelně zúčastňují také různých nabízených aktivit a projektů. 

Mezi projekty v rámci výuky cizích jazyků patří Evropský den jazyků , který probíhá v hodinách anglického jazyka a zaměřuje se na anglicky 

hovořící země.  

V matematice se žáci každoročně zapojují do matematických olympiád a soutěží Klokánek a Klokan. Pedagogové připravují a motivují žáky k účasti na 

znalostních soutěžích a olympiádách i v ostatních předmětech (český jazyk, vlastivěda, přírodověda, prvouka) na úrovni třídy. Žáci 5. třídy si mohou 

ověřit své znalosti formou testů CERMAT a SCIO. 
Pro realizaci cílů a osvojení si klíčových kompetencí zařazujeme  projektové vyučování zaměřené na různá témata související zejména s učivem 



 

prvního stupně, třídní miniprojekty a celoškolní projekty. 
Mezi aktivity školy patří pořádání výstav, jarmarků a Dnů otevřených dveří, kde rodiče i veřejnost mohou navštívit školu a seznámit se s výsledky 
práce žáků z různých vzdělávacích oborů. 
Děti vedeme k ochraně životního prostředí a v rámci  environmentální výchovy a  a k c e  –  D e n  Z e m ě  jsou žáci vedeni k třídění odpadů.  
V rámci dopravní výchovy žáci 4 . a  5 .  r o č n í k u  s e  v  a k c i  B E S I P  učí orientovat ve složitých dopravních situacích a jízdou na kolech 

se seznamují s dopravními pravidly. Spolupracujeme s městskou policií, která připravuje pro děti různé besedy. 

Pozornost je věnována i sportovnímu vyžití dětí. Žáci  zapojují do sportovních soutěží ve vybíjené, plavání a atletice. Zúčastňují se celorepublikové 

soutěže ve fotbala McDonald Cup.   

 

 

 

  Školní projekty vhodnou formou dotvářejí obsah vzdělávacího procesu školy. Jejich téma volí vyučující podle věku žáků a podle konkrétní náplně učiva.        

Některé projekty jsou pouze pro určitou třídu, jiné mohou být ročníkové nebo celoškolní. Přesnou skladbu projektů není možné stanovit na několik let 

předem, protože se nemusí opakovat každým školním rokem. Proto oblasti, do kterých budeme projekty směrovat, budou stanoveny ročním plánem školy 

pro konkrétní školní rok. 

V minulých letech se nám osvědčily, a proto se v některých letech budou opakovat, např. tyto projekty:  

- Vánoční dílny 

- Velikonoční dílny 

- Afrika 

- Halloween 

- Den Země 

- Den dětí 

  

Škola zatím nemá navázánu mezinárodní spolupráci, ale ani té se nebudeme bránit. 

 

 

 

2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 



 

 

Škola se snaží navazovat spolupráci s organizacemi, jejichž činnost pomáhá rozvíjet občanské povědomí žáků v různých oblastech života. Spolupracujeme 

se/s: 

 

Rodiče 

Spolupráce s rodiči je na poměrně dobré úrovni. Rodiče jsou informováni o výsledcích vzdělávání a pobytu žáků ve škole prostřednictvím ŽK, na třídních 

schůzkách, konzultačních hodinách, telefonicky a individuálně. Mohou kontaktovat pracovníky školy i na webových stránkách školy. 

Škola pořádá pro rodiče a veřejnost Den otevřených dveří, organizuje ve spolupráci s MŠ návštěvu budoucích prvňáčků ve výuce. 

Prostřednictvím článků v Žabčickém občasníku, vysíláním televizního žabčického infokanálu, vývěskou a svými webovými stránkami informuje škola 

veřejnost . 

Někteří rodiče pomáhají i na různých školních akcích, jako je např. Den dětí, exkurze a výlety,…. .  

 

 

Školská rada 

Školská rada se pravidelně schází a projednává otázky týkající se chodu školy, její ekonomiky a dalšího rozvoje. Je seznamována se zásadními školními 

dokumenty, z nichž některé projednává.  

 

 

Školská poradenská zařízení 

Ze školských poradenských zařízeních nejvíce spolupracujeme s pedagogicko – psychologickou poradnou, kam odesíláme na odborná vyšetření žáky se 

specifickými poruchami učení. Poradna nám také poskytuje pomoc v oblasti diagnostiky třídních kolektivů, problematice šikany, prevence kouření apod. 

 

Zřizovatel 

Se zřizovatelem máme velmi dobrou spolupráci. Škole je poskytován dostatek prostředků na zajištění jejího chodu, spolupracujeme také v otázkách 

výchovy a informovanosti rodičů. Pravidelně se žáci a děti zúčastňují již tradičního rozsvěcení vánočního stromu. 

 

Lidová knihovna 

S  lidovou knihovnou máme výbornou spolupráci, nejen v Žabčicích,ale i okolních obcích- v Hrušovanech u Brna, v Židlochovicích 

  

Mateřská škola 

Spolupráce s mateřskou školou má již také svou tradici. Děti z MŠ navštěvují naše 1. třídy, chodí k nám také na některé kulturní akce. 

 

Sokol a sportovní oddíly 



 

Naši žáci jsou zapojeni v různých sportovních oddílech Sokola, kopané, … 

 

Policie 

V rámci preventivních programů dobře spolupracujeme s místní policií, která k nám pravidelně dochází na přednášky, besedy pro děti 

 

Spolupráce s okolními školami 

Každý rok se naše škola účastní setkání s okolními školami (Židlochovice, Vranovice), kam naši žáci odchází po 5.ročníku. S těmito, ale i dalšími školami 

spolupracujeme např. v Metodickém sdružení, při sportovních soutěžích apod. 

 

3.Charakteristika ŠVP 

 

 

3.1.Zaměření školy, charakteristika ŠVP 

Zaměření školy odpovídá obecným požadavkům vývoje společnosti, vychází z obecných cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV, z 

analýzy možností školy, požadavků rodičů a z názoru o poslání školy jako kulturního centra obce Žabčice. 

Školní vzdělávací program, který jsme vytvořili, je v souladu se zaměřením školy a respektuje dokument „Koncepce Základní školy a Mateřké školy 

Žabčice“. 

Naše škola poskytuje svým žákům základní vzdělání  1.stupně, co se týče obsahu i objemu požadovaných vědomostí, dovedností a znalostí a poskytuje 

další všeobecné vzdělání související s obecnými požadavky současné společnosti kladenými na všestrannou  

přípravu žáků. 

Důraz klademe na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. Vzdělávací metody a prostředky směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, 

zejména pak vedou žáky k samostatnosti, kreativitě, sebeúctě, k rozvoji komunikativních dovedností a spolupráci a k rozvoji dalších osobnostních vlastností. 

Považujeme za nutné naznačit dětem cestu ke zdravému životnímu stylu, vést je ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, k vlastní tvořivosti, k 

zájmu o věci veřejné, k zodpovědnosti, k vzájemnému respektu a toleranci v pestrém multikulturním světě. 

Poněvadž se ve škole objevuje stále větší množství dětí s poruchami učení,nabídli jsme jim možnost návštěvy dyslektického kroužku, nebo logopedické 

péče, které jsou vedeny speciálními pedagogy naší školyvý  

Důležitou úlohu plní a nedílnou součástí ŠVP je také činnost školní družiny  a široká nabídka  zájmových útvarů a také organizováním jednotlivých akcí v 

průběhu školního roku. Nabídka aktivit pro volný čas vychází ze zájmu žáků. Podporuje rozvoj jejich talentu, 

nadání ve všech oblastech klíčových kompetencí a cíleně prohlubuje účinnost ŠVP. 



 

Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni jedinci s různými vlohami a vlastnostmi. Patří sem 

také děti s různými typy postižení. Náš ŠVP počítá s integrací těchto dětí a individuálním přístupem k nim. Na druhé straně ŠVP vytváří i podmínky pro 

žáky talentované a nadané. Důraz klademe na vzdělání pro všechny děti na stejné úrovni. 

 

 

Specifikace základních priorit  zaměření školy: 

Základní priority našeho ŠVP jsme shrnuli do čtyř základních okruhů: 

1) Požadavek na všestranný rozvoj osobnosti žáka, jeho sociálního cítění, výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech a výchovu 

environmentální soustřeďujeme na naší škole do ekologického pojetí přístupu žáků k řešení aktuálních otázek společnosti, které se prolíná většinou 

vzdělávacích oblastí. Obsahem tohoto pojetí je vytvářet u dětí potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet 

vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě. Chceme postupně vést žáky 

k pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v 

budoucnosti. Vzhledem k tomu, že jsme sídlištní školou, považujeme za nutné vytvářet už od 1. třídy uvědomělý a kladný vztah dětí i ke svému nejbližšímu 

okolí. Je to pro nás úkol nelehký, dlouhodobý, ale v současné době zajisté velmi potřebný. 

Ekologické pojetí přístupu žáků k řešení aktuálních otázek společnosti nespatřujeme pouze ve sběru starého papíru, šetření energií a vodou. 

2) V návaznosti na tento jediný globální atribut vystupuje do popředí otázka zásadního zintenzivnění přístupu k informacím a možnostem jejich sdílení. 

Proto klademe důraz na intenzifikaci práce v oblasti ICT gramotnosti a informačních technologií. Jejich využívání by se mělo stát pro absolventy naší 

školy běžné. Nezbytná je dostupnost ICT nejen v počítačové  učebně, ale i ve třídách a učitelských kabinetech. Chceme, aby žáci mohli využívat ICT 

během výuky i ve volném čase. Formy materiální podpory této oblasti zaměření školy zahrnují vybudování strukturované kabeláže, vybavení kabinetů a 

učeben odpovídající výpočetní a mediální technikou . 

3) S oběma uvedenými prioritami úzce souvisí naše úsilí o rozvoj cizojazyčných předpokladů žáků. Klademe důraz na výuku cizích jazyků. 

To odpovídá požadavkům na možnosti intenzivního sdílení informací. Chceme také, aby naši absolventi měli dobrý základ pro reálný život a své zařazení v 

rámci integrované Evropy a světa. S výukou cizího jazyka začínáme od 3.ročníku. Od 1. ročníku nabízíme výuku  anglického jazyka formou zájmovéhu útvaru. 

Tím navazujeme i na naší mateřkou školu, kde je velice oblíbený kroužek angličtiny. 

4) Z důvodu zajištění harmonického a zdravého vývoje osobnosti žáka s ohledem na výše uvedené priority zaměření školy klademe důraz na zvýšení 

podílu pohybových aktivit a dalšího sportovního vyžití našich žáků. Pro tuto oblast zaměření školy využíváme dobře vybavený sportovní halu, školní 

zahradu, fotbalové hřiště v Žabčicích. Ve 2. a 3. ročníku realizujeme výuku plavání. V letních měsících naši žáci navštěvují bazén v obci. 

 

Při své práci se inspirujeme myšlenkami J.A. Komenského, avšak modifikovanými 21. stoletím. Mezi tři základní patří: 

- škola hrou - zde půjde o vztah mezi učitelem a žákem, který vytvoří přirozený zájem žáka o vzdělání. Bude k tomu potřebná materiálně technická 

základna, kterou škola disponuje, a pedagogové s vysokým profesionálním a profesním standardem. V neposlední řadě půjde také o vytváření podmínek pro 

fyzické zdraví a duševní pohodu dětí dostatečným časovým prostorem např. pro pohybové aktivity 



 

- svět v obrazech - půjde nám o zpřístupnění zdrojů informací, které bude nutno dostat přímo do vyučovacího procesu. Jedná se zejména o internet přímo do 

tříd, o formy ukázek a výuky, které jsou žákům prezentovány na velkoplošné projekci. Dále půjde o daleko vyšší spojení naučených poznatků s praxí, 

zejména posílením výuky v dílnách a na pozemcích, exkurzemi v podnicích a výrobě a ekologickou výchovou 

- velká didaktika - měla by být vodítkem pro komplexnost vzájemného působení vzdělávacího a výchovného procesu 
 

 

 

3.2  Profil absolventa 

Žák po ukončení školní docházky na naší škole: 
 

 chápe cíl a smysl učení, samostatně plánuje své další vzdělávání 
 využívá vlastního úsudku k řešení problémů 
 vyhledává, třídí a uvádí do souvislostí informace, pracuje s různými prameny a informačními technologiemi 
 při komunikaci v běžných situacích dokáže využít znalosti cizího jazyka 
 rozumí různým typům textu, srozumitelně a kultivovaně formuluje své myšlenky a názory 
 respektuje práci a přesvědčení druhých, umí účinně spolupracovat v týmu 
 dodržuje společenské normy chování, má základní občanské návyky, rozumí svým občanským právům a povinnostem 
 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí, je schopen posoudit svou osobnost, chrání zdraví své i ostatních 

 projevuje pozitivní vztah k životnímu prostředí a kulturním hodnotám 

 

3.3 Organizace přijímacího řízení 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 Výchovně vzdělávací strategie 



 

Výchovné a  vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí  V celkovém pojetí výchovy a vzdělávání na naší škole jsou 

převážně uplatňovány takové metody a formy práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku a současně kombinovaně i k rozvoji všech 

klíčových kompetencí. Ty mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní 

škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenní praktickém životě. 

Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve výchovném a vzdělávacím procesu žáků popisujeme v následujícím přehledu. 

 

1. Kompetence k učení 

Našim cílem je Obecně platné postupy vedoucí v naší škole k naplňování klíčových kompetencí 

   umožnit žákům osvojit si 

strategie učení a motivovat je pro 

celoživotní učení 

učitel vhodně motivuje a vede žáky k uvědomění si, proč se učit a jak si učení plánovat 

učitel realizuje se žáky různé projekty 

učitel umožní žákům seznámení s moderními prvky výuky - encyklopedie, internet, návštěva muzeí a 

knihoven 
žáci rozlišují podstatné věci, učivo uvádějí do souvislostí 

žáci se učí vybírat, třídit a zpracovávat informace a využívat je v dalším učení 

žáci jsou vedeni k používání vhodných pojmů a symbolů 

žáci vyvozují nové poznatky na základě osobní zkušenosti a řízené činnosti 

žáci se učí pracovat ve skupinách, uvědomovat si potřebu spolupracovat a navazovat na práci druhých 

žáci se účastní soutěží a olympiád 

 

2. Kompetence k řešení problémů 

Našim cílem je Obecně platné postupy vedoucí v naší škole k naplňování klíčových kompetencí 

 podněcovat žáky k tvořivému 

myšlení, logickému uvažování a 

k řešení problémů 

učitel navozuje modelové situace a žák se je snaží řešit na základě svých zkušeností, hledá různá 

řešení, dokáže si je obhájit 
učitel vede žáky k tomu, aby k řešení situace dovedli použít různé mediální zdroje 

učitel organizuje pro žáky projektové vyučování, školy v přírodě, LVVZ, výlety, na nichž žáci řeší 

úměrně svému věku problémové situace 
žáci aplikují osvědčené postupy při řešení obdobných problémových situací 

žáci se zapojují do soutěží a olympiád 
 
 
 
 

3. Kompetence komunikativní 



 

Našim cílem je Obecně platné postupy vedoucí v naší škole k naplňování klíčových kompetencí 

 vést žáky k všestranné a účinné 

komunikaci 

učitel klade důraz na adekvátní komunikaci žáků se spolužáky i  s dospělými ve škole i mimo školu 

učitel navozuje vhodné téma  k  diskusi, žák  dle  svých schopností vhodně a  slušně argumentuje, 

obhajuje svůj názor a naslouchá názorům jiných 
učitel podporuje přátelské vztahy ve třídě i mezi třídami 

žáci se učí komunikovat při skupinové práci ve třídě i při práci ve dvojicích 

žáci využívají úměrně svému věku informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní 

komunikaci s okolím 
žáci si připravují a plánují relace do školního rozhlasu a příspěvky do místního zpravodaje ÚMČ 

 

4. Kompetence sociální a personální 

Našim cílem je Obecně platné postupy vedoucí v naší škole k naplňování klíčových kompetencí 

 rozvíjet u žáků schopnost 

spolupracovat a respektovat práci 

vlastní a druhých 

učitel společně se žáky řeší problémové situace ve třídě 

učitel učí žáky základům spolupráce a týmové práci 

učitel společně s žáky vytváří pravidla týmové práce a učí je respektovat dohodnutá pravidla 

učitel učí žáky nepodceňovat práci druhých a práci pro kolektiv třídy 

učitel učí žáky vážit si práce své i svých spolužáků i jiných lidí 

učitel učí žáky hodnotit svou vlastní práci i práci druhých 

učitel vede žáky k tomu, aby pomáhali slabším a mladším spolužákům 

žáci organizují, radí se, rozhodují, kontrolují a prezentují výsledky své práce ve skupině 

žáci se podílejí na řešení projektů a miniprojektů 

 

5. Kompetence občanské 

Našim cílem je Obecně platné postupy vedoucí v naší škole k naplňování klíčových kompetencí 

připravovat žáky jako svobodné a 

zodpovědné osobnosti, 

uplatňující svá práva a plnící své 

povinnosti 

učitel vede žáky k uvědomování si nutnosti učení pro další život 

učitel zdůrazňuje žákům, že vzdělaný člověk má lepší možnosti pro volbu svého povolání 

učitel vede žáky k umění zvládat konfliktní situace ve třídě, škole i v běžném životě 

učitel vyžaduje dodržování pravidel bezpečného chování ve výuce, ve škole i mimo ni, vede žáky k 

zodpovědnosti za sebe, za své činy, za své zdraví 
učitel vede žáky ke vnímání a ochraně přírody (třídění odpadů, environmentální výchova) 

učitel učí žáky respektovat a vnímat estetické, kulturní a umělecké hodnoty 



 

učitel vede žáky k dobrému vztahu ke škole, k místu svého bydliště, zemi 

učitel a žák se učí respektovat navzájem svá práva a povinnosti 

žáci mají možnost hovořit otevřeně o svých problémech a učitel jim pomáhá hledat cestu k jejich řešení 

 

6. Kompetence pracovní 

Našim cílem je Obecně platné postupy vedoucí v naší škole k naplňování klíčových kompetencí 

 pomáhat žákům poznávat a 

rozvíjet své schopnosti i reálné 

možnosti a uplatňovat získané 

vědomosti a dovednosti při 

profesní orientaci 

učitel vede žáky k zodpovědnému plnění pracovních povinností, k plánování úkolů 

učitel  motivuje  žáky  k  objektivnímu  sebehodnocení  a  posouzení  svých  možností,  schopností  a 

dovedností 
učitel pomáhá žákům při výběru své profese 

učitel vede žáka ke kladnému vztahu k práci a učí je vážit si každé poctivě vykonané práce 

učitel vede žáky k ochraně životního prostředí 

učitel pořádá pro žáky různé exkurze, výlety, besedy 

žáci se na základě svých zkušeností učí orientovat v možnostech svého uplatnění v běžném životě a na 

trhu práce 
žáci se dobrovolně zapojují do soutěží a olympiád 

 

Strategie naplňování klíčových kompetencí 

 

 V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k otevřenému vyučování, zrušení 

strnulých oborově vědních hranic vyučovacích předmětů, otevření prostoru pro dialog, jednání a právo dítěte na zahrnutí jeho subjektivních potřeb, tedy 

k rozvoji všech klíčových kompetencí. Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu žáků lze izolovaně charakterizovat 

následovně :  

 

Kompetence k učení rozvíjíme více jako zkoumání elementů poznání  nikoli jako získávání statických didakticky zpracovaných faktů. Hlavními strategiemi 

jsou kooperativní učení, komunikace a rozvoj sebehodnocení žáků. 

 

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme učením v souvislostech, zařazováním problémových úloh vyžadujících posouzení několika oborů či variant a 

zvolením jednoho z několika řešení.Žáci pracují s knihou, různými daty, ale provádí i pokusy, průzkumy nebo tvoří vlastní soubor informací. 

 

Kompetence komunikativní rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků k danému problému, vystříháme se monologického 

poučování a přednostně podporujeme dialog, který zahrnuje subjektivní zkušenosti. 



 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjíme formami sociálního učení, přejímání různých rolí žáky a zapojováním dětí do každodenních životně důležitých 

interaktivních situací. 

 

Kompetence občanské rozvíjíme seznamováním žáků s jejich právy a povinnostmi. Vzhledem ke skutečnosti, že dítě je obrazem rodiny, ve které žije, 

hledáme a objevujeme spolu s ním širší souvislosti, které mu umožní lépe pochopit správné rituály, odstraní jeho případný strach či předsudky. 

 

Kompetence pracovní rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové i individuální práce. Neméně důležitá je i forma seznamování se s pracovními 

postupy, pomůckami, strategiemi a postoji. 

 

 

 

 

 

3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, objednáváme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické 

poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny je v případě diagnostikování vývojové poruchy učení na základě žádosti zákonných zástupců dítěte 

vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. 

V individuálním vzdělávacím plánu jsou uvedeny závěry a doporučení z vyšetření PPP, na co se učitel a žák v reedukaci zaměří, pomůcky, které budou 

použity, způsob hodnocení, časová platnost a jméno vedoucího pedagogického pracovníka. 

Při klasifikaci přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Na základě doporučení PPP nebo SPC je možné vzdělávání žáky v určitém předmětu 

v rozdílném postupném ročníku. 

 

Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení 

= kladení reálných cílů a postupné zvyšování nároků 

= střídání pracovního tempa a dodržování odpočinku 

= odstranění rušivých vlivů při výuce 

= zařazování relaxačních cviků a prvků jógy 

= vyhledávání a zdůrazňování úspěšných prvků  

= navození příjemné a soustředěné atmosféry při učení 

 



 

Vzdělávání žáků s poruchami chování 
Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, 

impulsivní a snadno unavitelní. 

Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách  formou individuální integrace. 

Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího 

plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání 

manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. 

Učitel musí  s žáky, stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů. 

3.5.1 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a se zdravotním znevýhodněním 

Vzdělávání žáků zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných bude probíhat na obou stupních formou individuální integrace. Žáci budou 

vzděláváni podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně 

pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se tělesné výchovy, omezení ve výtvarných a pracovních činnostech, případně v 

ostatních předmětech. Také budou zakoupeny kompenzační a didaktické pomůcky, které jsou nezbytné pro výuku žáka (speciálně upravený nábytek, 

osvětlení atd.) Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákům při přizpůsobení školnímu 

prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci školy s rodiči takto postiženého žáka. Zároveň musí učitel žáky připravit na přítomnost postiženého 

spolužáka, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. 

Zásady práce pro žáky se zdravotním postižením 

= respektování  zvláštností a možností žáka, dodržení zásady soustavnosti 

= utvoření optimálního pracovního prostředí a atmosféry, užívání speciálních metod a forem práce 

= dodržení jednotlivých vývojových etap a zásady všestrannosti (kompenzování znevýhodnění jinými – „úspěšnými“ činnostmi) 

= včasné poskytnutí speciální pomoci 

= zajištění kompenzačních  a didaktických pomůcek 

 

3.5.2  Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně  a jazykově odlišného.  

Pozornost je třeba při práci s těmito žáky věnovat nejen osvojení českého jazyka,kulturními zvyklostmi a tradicemi a  náprava výslovnosti, ale zejména 

možnost budování vlastní identity.     

Škola pomáhá žákům i s využitím volného času (zájmové kroužky, školní družina) .Žáci mají možnost hlásit se o svá práva prostřednictvím Schránky 

důvěry, která je umístěna u vchodu do šaten.          



 

 

Zásady práce pro žáky se sociálním znevýhodněním 

= volba odpovídajících metod a forem práce 

= zapojení kolektivu žáků do péče o jednotlivce 

= snížení počtu žáků ve třídě, případně vypracování individuálního vzdělávacího plánu 

= pravidelná konzultace s rodinou a odborným pracovištěm 

= příznivé klima ve školním prostředí pro tyto žáky 

 

3.6  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

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 portfolio 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. Při vyhledávání mimořádně 

nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i žákům s vývojovou poruchou učení nebo chování, s tělesným handicapem, žákům z odlišného kulturního 

a znevýhodňujícího sociálního prostředí. 

Pomoc při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka mohou učitelům se souhlasem zákonných zástupců žáka poskytnout psychologové 

v síti pedagogicko-psychologických poraden. 

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. 

 

Vytváření vztahové sítě u mimořádně nadaných dětí 

Vytváření vztahové sítě je u mimořádně nadaných žáků ovlivněno jejich osobnostní strukturou, zejména převažující silnou tendencí k introverzi. Také 

některé osobnostní vlastnosti těchto žáků mohou znesnadňovat vytváření nekonfliktních vztahů ať již k vrstevníkům, nebo k učitelům i k sobě samým. 

Především sklon k perfekcionismu, zvýšená kritičnost k sobě i k okolnímu světu a specifický druh humoru mohou patřit k faktorům, které ovlivňují 

vytváření vztahů k vrstevníkům - spolužákům. Tam, kde se nevytvořily podmínky pro to, aby se dítě naučilo zacházet se svými specifickými schopnostmi, 

může paradoxně být jeho mimořádné nadání příčinou vytvoření negativního sebeobrazu a popírání vlastních schopností. Jindy se stane, že vlivem 

nepodnětného a málo vstřícného prostředí se žák uzavírá do vnitřního světa svých schopností a odmítá s okolním prostředím vrstevníků komunikovat. Tato 

situace je častá vzhledem k tomu, že mezi nadanými žáky je mnoho introvertů se špatnou sociální přizpůsobivostí, kterým vyhovuje omezená komunikace s 

okolím anebo je u nich patrná větší tendence ke komunikaci s věkově staršími.  

Velmi důležité také je, do jaké míry druh nadání žáka koresponduje se schopnostmi a možnostmi jeho okolí, tzn. jeho rodiny, školní třídy, učitelů i 

vrstevníků. V době, kdy žáci vstupují do školy, je pro ně důležité, aby se stali členy komunity, do které patří vzhledem ke svému věku, a to i přesto, že tito 

žáci obvykle snadno komunikují s dospělými nebo staršími spolužáky. Často právě nadaní mají strach, že se jim nepodaří začlenit se do komunity, ke které 

se věkově vztahují. Dochází tak k tomu, že se jejich snaha o včlenění se do přirozené vrstevnické skupiny spojuje s tendencí k popření vlastních schopností. 

S přibývajícím věkem se u těchto žáků zvyšuje jejich sociální vnímavost, kdy si dobře uvědomují svoje přednosti i nedostatky a svoje postavení ve skupině 

vrstevníků, kdy se jejich mimořádné nadání může stát i důvodem k obdivu vrstevníků.  

Pro vytváření pozitivního klimatu mimořádně nadaným žákům je zapotřebí dostatek vnímavosti okolí ke specifikům žáka. 

Možné úpravy způsobů výuky mimořádně nadaných žáků 

Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků by měl způsob výuky žáků vycházet důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. 

Příklady pedagogicko-organizačních úprav: 

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; 

občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka; 

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky. 

 

 

Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od pedagogů diferenciaci  příprav na vyučování v jednotlivých předmětech. 

Tito žáci vyžadují zvláštní motivaci k rozšiřování základního učiva zejména v těch vyučovacích předmětech, které prezentují nadání dítěte. 



 

V předmětu matematika projevují tito žáci dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh, rychlost úsudku, kvalitní koncentraci a svými poznatky 

přesahují stanovené požadavky ročníku. Učitelé jim umožňují : 

- individuální práci na řešení problémových úkolů (hlavolamy, kvízy, záhady, matematická literatura),  

- práci na počítači (vzdělávací programy) 

- případně hodinu  ve vyšším ročníku 

V dalších předmětech jsou žáci vedeni k : 

- samostatnému zpracování náročnějších úkolů, kontrole správnosti (referát k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky…) 

- vedení skupiny a kontrola dosažených výsledků skupiny, případně prezentace a obhajoba 

- zajištění materiálů nebo prezentace pro svoje spolužáky 

Žáky s hudebním nebo výtvarným nadáním učitel vhodným způsobem zapojuje do činností v hodině (doprovod spolužáků na hudební nástroj, odlišná 

technika zpracování výtvarného díla) , při prezentaci školy, ověřování nových technik. 

Žáci technicky a manuálně zruční jsou směřováni k aktivitám umožňujícím výzdobu školy, úpravu výstav žákovských prací nebo přípravu společných akcí 

pro veřejnost. 

Velká pozornost je věnována žákům pohybově nadaným – tvoří jádro družstev, která dlouhodobě školu výborně reprezentují v kopané, plaveckých 

disciplínách. 

Občas se stává, že někteří z těchto žáků mají výkyvy v chování. V tomto ohledu je na žáky působeno kolektivem pedagogů s pedagogickým entusiasmem, 

taktně, ale důsledně. 

Žáci jsou vedeni k rovnému přístupu ke spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším, i k poznání, že ne vždy vynikající výsledky v jedné oblasti 

znamenají totéž v oblasti druhé. 

V případě doporučení PPP, SPC je i zde možné vzdělávání žáka v určitém předmětu v jiném ročníku. 

 

3.7  Začlenění průřezových témat 

Průřezová témata ve vzdělávacím programu zastupují aktuální okruhy současného vzdělávání a jsou jeho důležitou součástí. 

Prochází napříč vzdělávacími oblastmi, umožňují jejich propojení, vzájemnou prostupnost. Z uvedeného důvodu nevytváříme pro průřezová témata 

samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do  vyučovacích předmětů . Jsou i součástí projektů, ve kterých si žáci ověřují, upevňují či třídí znalosti 

a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. 

Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je součástí charakteristiky vzdělávací oblasti, jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách 

vyučovacích předmětů.  

  Všechny tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova jsou v 1. až 5. ročníku běžnou součástí výuky ve všech vyučovacích 

předmětech, proto zde není toto průřezové téma vyplněno. 

 



 

Orientační přehled PT a jejich tematických okruhů : 

 

Průřezová témata  představují ve  vzdělávacím programu  okruhy  aktuálních problémů současného světa  a  jsou  nedílnou  součástí základního vzdělávání. 

Vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci. Pomáhají rozvíjet osobnost žáka hlavně v oblasti postojů a hodnot. 

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 
 

3.8.1.  Osobnostní a sociální výchova 
 

3.8.2.  Výchova demokratického občana 
 

3.8.3.  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 

3.8.4.  Multikulturní výchova 
 

3.8.5.  Environmentální výchova 
 

3.8.6.  Mediální výchova 
 

 

Jednotlivé tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů (vyučovacích předmětů). 

Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, realizujeme je integrací do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů. Některá průřezová témata 

realizujeme formou projektů, ve kterých si žáci ověřují úroveň klíčových kompetencí. Jako samostatný předmět jsme žádné průřezové téma nezařadili. 

Součástí charakteristiky vyučovacího předmětu je vždy seznam zařazených průřezových témat. 

Pro lepší orientaci uvádíme přehled všech průřezových témat, jejich tématických okruhů a způsob jejich realizace na naší škole. Vysvětlivky: 

INT – integrace tématického okruhu průřezového tématu do předmětu 
PRO – projekt, tématické dny 

(XXX) – téma projektu, tématického dnu 

 

 
 

 

Název tématického 

okruhu 

1.stupeň 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník 5. ročník 

 



 

Rozvoj schopností 

poznávání 
INT 

Prv,Čj,Hv 
INT 

Hv 
   

Sebepoznání a sebepojetí    INT 

Př 
 

Seberegulace a 

sebeorganizace 
     

Psychohygiena  INT 

Tv 
 INT 

Hv 

(relaxace) 

INT 

Hv 

Kreativita   INT 

Vv,Pv 
INT 

Pv 
INT 

Hv,Pv 

Poznávání lidí  INT 

Prv 
   

Mezilidské vztahy   PRO-ročník 

(Kamarád) 

Čj,Prv,Vv 

  

Komunikace INT 

Hv 
INT 

Hv 
  INT 

Čj,Tv,Hv 

Kooperace a kompetice    INT 

Tv 
 

Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti 

     

Hodnoty, postoje, praktická etika      



 
 

 

Název tématického 

okruhu 

1.stupeň 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník 5. ročník 

 
Občanská společnost a 

škola 
     

. 

Občan, občanská 

společnost a stát 
     

Formy participace občanů 
v politickém životě 

  PRO-třídní 

(Obec-místo, 
kde žiji) 
PRv, Vv,Čj 

  

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsobu 

rozhodování 

     

 

 

Název tématického 

okruhu 

1.stupeň 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník 5. ročník 

 

 
Evropa a svět nás zajímá  INT 

Vv 
INT 

Čj 
 INT 

Hv 

Objevujeme Evropu a svět   INT 

Hv 
 INT 

Vl,Aj, 

PRO-třídní 

(Den jazyků) 
Aj 

Jsme Evropané    INT 

Vl,Hv 
INT 

Hv 



 
 

 

Název tématického 

okruhu 

1.stupeň 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník 5. ročník 

 

 
Kulturní diference INT 

Prv 
    

Lidské vztahy   INT 

Tv 
  

Etnický původ    INT 

Hv 
INT 

Hv 
Multikulturalita    INT 

Hv,Vv, 

PRO-ročník 

(Den jazyků) 
Aj 

INT 

Hv,Vv, 

PRO-ročník 

(Den jazyků) 
Aj 

Princip sociálního smíru a 

solidarity 
     



 
 

 

Název tématického 

okruhu 

1.stupeň 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník 5. ročník 

 

 
Ekosystémy   INT 

Prv 
INT 

Př 
 

Základní podmínky života   INT 

Prv 
PRO-ročník 

(Den země) 

Čj,Vl,Př,Vv 

PRO-třídní 

(Voda) 

Čj,Vl,Př,Vv 
Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 
INT 

Pv 
INT 

Pv 
INT 

Pv 
INT 

Pv 
INT 

Pv 

Vztah člověka k prostředí PRO-ročník 

(Odpady) 
Prv, Čj, Vv 

   PRO-třídní 

(Den bez 

aut) 

Čj,Vv,Ma 



 
 

 

Název tématického 

okruhu 

1.stupeň 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník 5. ročník 

 

 
Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 
   INT 

Čj 
INT 

Čj 

Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 
     

Stavba mediálních sdělení      

Vnímání autora mediálních 

sdělení 
     

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 
 INT 

Prv,Hv 
INT 

Hv 
  

Tvorba mediálního sdělení     INT 

Čj 
Práce v realizačním týmu      

 



 

4.Učební plán 

 
Tabulace učebního plánu 

 

Vzdělávací  

Oblasti 

 

Vzdělávací obory 

1. 

roč. 

2. 

roč. 

3. 

roč. 

4. 

roč. 

5. 

roč. 

Dispona- 

bilní 

hodiny 

 

celkem 

Celkem  

za 

oblast 

 

Jazyk a  

jazyková  

komunikace 

 

ČESKÝ JAZYK 

7 

+3 

7 

+2 

7 

+2 

7 

+1 

7 

 

 

8 

 

43 

 

 

52  
ANGLICKÝ JAZYK 

   

3 

 

3 

 

3 

 

         0 

 

9 

Matematika  

a její aplikace 

 

MATEMATIKA 

4 4 

+1 

4 

+1 

4 

+1 

4 

 

 

3 

 

23 

 

23 
Informační  

a komunikační 

technologie 

 

INFORMATIKA 

     

1 

         0  

1 

 

1 

 

Člověk  

a jeho 

svět 

PRVOUKA 2 2 2 

 

0 0 0 

 

 

6 

 

 

 

 

 

13 

PŘÍRODOVĚDA    1 2 0 

 

 

3 

VLASTIVĚDA    1 

+1 

2  

1 

 

4 

Umění 

a kultura 

HUDEBNÍ 

VÝCHOVA 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

0  

5 

 

 

 

14 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 
 

1 

1 

+1 

1 

+1 

 

2 

 

2 

2 

 

 

9 

Člověk a 

zdraví 

TĚLESNÁ 

VÝCHOVA 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

0 

 

 

10 

 

10 

Člověk a svět 

práce 

PRACOVNÍ 

VÝCHOVA 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

0  

5 

 

5 

  21 22 25 25 25 14 118 118 

 



 

 

Poznámky: 

Český jazyk 

V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. V 1. až 5. 

ročníku se v rámci předmětu realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a Multikulturní výchova, předmět je posílen v 1. 

ročníku o tři disponibilní hodiny, ve 2.a ve 3. třídě o dvě, ve 4. třídě o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace . 

Matematika 

Ve 2.,3. a 4. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. 

Prvouka, přírodověda a vlastivěda 

Vlastivěda je ve 4.ročníku jsou posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. V rámci předmětů se realizují průřezová témata Výchova demokratického 

občana, Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

Výtvarná výchova 

Ve 2. a ve 3. třídě posílena o jednu vyučovací hodinu z disponibilní časové dotace 

Tělesná výchova 

Ve 2. a 3. ročníku probíhá výuka plavání vždy v rozsahu 20 vyučovacích hodin. 

 

 

 

5.Učební osnovy 
 

 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk a literatura 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Škola považuje předmět Český jazyk a literatura za významný nástroj poznávání světa a porozumění sobě samému. Ve výuce si žáci osvojují jazykové, 

komunikační a literární znalosti a dovednosti, kterých využívají nejen ve svých mluvených a písemných projevech, ale i v ostatních školních předmětech a ve 

svém dalším osobním, občanském a profesním životě. 



 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace. Výuka se dělí na tři tematické oblasti – jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu. Jazyková výchova pomáhá žákům správně a 

adekvátně užívat jazykových prostředků v jejich mluvených a psaných projevech. Komunikační výchova připravuje žáky na to, aby dokázali reagovat vhodně, 

věcně a jazykově správně v různých komunikačních situacích. V literární výchově při práci s uměleckými i jinými texty v tištěné i elektronické podobě si žáci 

osvojují dovednosti potřebné pro porozumění textu, pochopení jeho významu a smyslu a pro jeho hlubší vnímání. Kultivace jazykových dovedností a jejich 

využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 

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

k pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství, k pochopení jazyka a 

jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání, k  rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i 

kulturního bohatství, k rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti, k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako 

prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů, ke zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného 

kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace, k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k 

zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu 

jako prostředku prosazení sebe sama a k 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 

 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 

Ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni je důraz kladen především na: 

 výuku čtení zvolenou metodou; 

 výuku psaní zvoleným typem písma; 

 poznání jazykového systému jako opory pro mluvení a psaní ve spisovném jazyce;  

 osvojení základních pravopisných jevů; 

 vhodné užívání jazykových prostředků;  

 výstižné formulování a sdělování svých myšlenek; 

 získávání informací z různých zdrojů, tradičních i digitálních; 

 základy práce s literárním textem;  

 rozvíjení čtenářských dovedností a návyků zaměřených k tomu, aby žák ve výuce na druhém stupni dokázal samostatně pracovat s přiměřeně 

náročnými odbornými, uměleckými a publicistickými texty v tištěné a elektronické podobě; 

 poznávání základních literárních druhů na základě četby, vnímání jejich specifických znaků, formulaci vlastních názorů na přečtené. 



 

Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální 

potřeby žáků. Přesahy a vazby jsou uvedeny pouze do rozpracovaných vyučovacích předmětů, tedy AJ a M. 

Do výuky jsou formou integrace průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Jedná se o následující 

průřezová témata:  

Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí; Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy, 

Komunikace, Kooperace a kompetice; Morální rozvoj – Hodnoty, postoje, praktická etika; 

Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality; 

Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti; Tematické okruhy produktivních činností – Tvorba mediálního sdělení; 

Multikulturní výchova (MKV): Kulturní diference; Lidské vztahy; Multikulturalita; 

Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola; 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Jsme Evropané; 

Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí; Lidské aktivity a problémy životního prostředí. 

Osobnostní a sociální výchova prolíná celou výukou českého jazyka, komunikace a literatury. 

 

Časové vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 

 1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin 10 9 9 8 7 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Učitel se při veškerých činnostech cíleně zaměřuje také na rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí žáků.  

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

- prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných a elektronických textů vede žáky k porozumění jejich významu a smyslu; 

- motivuje žáky, aby si vedli portfolio četby, tím sledovali pokrok ve svém čtenářství a rozvíjeli svůj pozitivní vztah k literatuře;  

- využívá práci s chybou v různých jazykových projevech k tomu, aby si žáci lépe uvědomili, na co se mají při učení zaměřit; 

- podněcuje zájem žáků o jazyk a jazykovou kulturu tím, že je motivuje k účasti v jazykových, literárních a recitačních soutěžích i soutěžích, které si uspořádají 

sami. 

 



 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- zadáváním vhodných úloh zaměřených na řešení jazykových problémů vede žáky k tomu, aby si zaznamenávali důvody řešení a postup jednotlivých kroků 

a své záznamy využili při argumentaci a obhajobě řešení; 

- cíleně zapojuje žáky do řešení školních projektů (v rámci literární dílny, práce v realizačním týmu školních médií), a to ve všech fázích projektu (plánování, 

přípravy, propagace, realizace a vyhodnocení výsledků); žáky zapojuje tak, aby byly využity co nejvíce jejich individuální dovednosti a schopnosti. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

- navozuje různé modelové komunikační situace (komunikace se spolužákem, učitelem, ostatními dospělými), a tím vytváří příležitosti pro to, aby žáci volili 

vzhledem k situaci vhodné verbální i neverbální prostředky; 

- vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z četby, a tím podporuje zájem žáků o četbu; 

- zapojuje žáky podle jejich schopností a zájmů do spolupráce s realizačním týmem školního časopisu a tím je vede k tomu, aby vnímali školní média jako jeden 

z prostředků komunikace;  

- s využitím konkrétních příkladů vhodné a nevhodné komunikace v prostředí sociálních sítí a internetu kultivuje neformální projevy žáků. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- zařazováním práce s ICT do výuky vede žáky k bezpečnému užívání internetu a dodržování net-etikety; 

- čtenářských zkušeností žáků využívá pro utváření jejich hodnotového systému;  

- vytvářením vhodných příležitostí k veřejným vystoupením před spolužáky a rodiči vede žáky k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

- využívá osobní zkušenosti žáků a jejich zkušenosti z četby k přiblížení chování a jednání lidí rozdílných sociálních skupin a odlišných kultur;  

- výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů vede žáky k pochopení významu českého jazyka jako prvku národní identity. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

- zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce.  

 

 



 

Ročník: první 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, 

VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIVO, 

POZNÁMKY 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

 

ČJL-3-2-01 
    rozlišuje zvukovou a grafickou 

podobu slova; 

 rozlišuje slovo, slabiku, hlásku; 

 čte a rozlišuje dlouhé a krátké 

samohlásky; 

 pozná větu, píše na konci věty tečku;  

 Písmena: malá, velká, tiskací 

a psací  

 Délka samohlásek 

 Opis a přepis slov a vět 

  

ČJL-3-2-05   ve svém mluveném projevu užívá 

správné tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen a sloves; 

 Kultura mluveného projevu OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace (dovednosti pro 

sdělování verbální i neverbální) 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-1-01  čte nahlas slova, věty a krátké texty; 

 rozpozná nadpis, řádek, odstavec, 

článek; 

 Věcné čtení   M: 

Číslo a početní 

operace. 

ČJL-3-1-02   rozumí jednoduchým písemným 

pokynům; 

 adekvátně reaguje na mluvené 

pokyny (pozdrav, oslovení, prosba, 

poděkování, omluva, blahopřání); 

 Naslouchání: praktické 

a věcné 

 Věcné čtení 

OSV  Osobnostní rozvoj – 

Sebepoznání a sebepojetí 

(druzí jako zdroj informací 

o mně) 

 

ČJL-3-1-03  pozdraví, poděkuje, požádá, 

omluví se; 

 Souvislý mluvený projev 

 Technika mluveného projevu: 

dýchání, výslovnost 

a nonverbální prostředky 

OSV  Sociální rozvoj – 

Komunikace (komunikace 

v různých situacích – zdvořilé 

vystupování) 

 

ČJL-3-1-05  s pomocí učitele aplikuje 

zásady správného dýchání 

a mluveného projevu; 

OSV – Sociální rozvoj  

Komunikace (technika řeči, 

verbální i neverbální 

sdělování) 

 

ČJL-3-1-04  mluví srozumitelně, pečlivě  



 

vyslovuje, opravuje nedbalou nebo 

nesprávnou výslovnost; 

ČJL-3-1-06   v promluvách užívá vhodné verbální 

prostředky řeči; 

 

ČJL-3-1-07  krátce, souvisle vypráví své zážitky;  

ČJL-3-1-08  uvolňuje si ruku, nacvičuje správné 

držení těla, držení psacího náčiní; 

 udržuje si pracovní a hygienické 

návyky, včetně prvních návyků psaní 

na počítači; 

 Hygiena psaní   

ČJL-3-1-09  píše správně tvary písmen a číslic 

i podle diktátu;  

 kontroluje vlastní písemný projev; 

 orientuje se na klávesnici počítače; 

 Technika psaní 

 

 M: 

Číslo a početní 

operace. 

ČJL-3-1-11  seřadí ilustrace podle časové (dějové) 

posloupnosti; 

 podle obrázkové osnovy vypráví 

jednoduchý příběh; 

 Mluvený projev: 

vypravování, dialog 

na základě obrazového 

materiálu 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace (pěstování 

komunikačních dovedností – 

dialog) 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-3-3-01  čte literární texty, pozorně naslouchá 

čtení; 

 recituje básně, říkadla a rozpočítadla, 

zpaměti je přednáší;  

 Čtení 

 Naslouchání 

 Literární žánry (rozpočítadlo, 

hádanka, říkanka, pohádka) 

a další pojmy (kniha, čtenář, 

divadelní představení, 

loutkové divadlo, herec) 

 Tvořivé činnosti s literárním 

textem: přednes, dramatizace 

  

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

 rozpozná dobro a zlo v jednání 

pohádkových postav; 

OSV – Morální rozvoj – 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika (projevy chování lidí) 

 

ČJL-3-3-03  odliší jednotlivé literární pojmy;   

ČJL-3-3-04   pracuje tvořivě s literárním textem, 

dramatizuje jej. 

  

 

Ročník: druhý 

OČEKÁVANÉ DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO  TEMATICKÉ OKRUHY PŘESAHY, 



 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

 

 

 

Žák: 

 

 
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIVO, 

POZNÁMKY 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-2-01   rozděluje slova na konci řádků; 

 seřadí slova v abecedním pořádku 

podle jejich prvního písmena; 

 identifikuje a správně píše slova, 

v nichž dochází ke spodobě znělosti; 

 označí přízvučnou slabiku ve slově; 

 správně vyslovuje a píše spojení 

předložky a ohebných slov; 

 Slabika 

 Abeceda 

 Spisovná výslovnost  

 Spodoba znělosti 

 Slovní přízvuk 

  

ČJL-3-2-02  rozpozná slovo významově 

nadřazené ve skupině slov;  

 ke skupině slov přiřadí slovo 

významově nadřazené; 

 v textu najde slova příbuzná, citově 

zabarvená a zdrobněliny, vytvoří 

vlastní; 

 přiřadí správně slova stejného anebo 

podobného významu a slova 

významu opačného; 

 rozpozná a uvede více významů 

u známých slov; 

 Význam slov: slova 

nadřazená a podřazená, 

synonyma, antonyma, slova 

příbuzná, slova citově 

zabarvená a zdrobněliny 

 M: 

Číslo a početní 

operace. 

M: 

Závislosti 

a vztahy, práce 

s daty. 

ČJL-3-2-08  aplikuje pravidla psaní u, ů a ú, i/y 

po tvrdých a měkkých souhláskách, 

dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo 

morfologický šev, pravopis zdůvodní;  

 správně píše velká písmena na 

počátku vět a vlastních jmen osob 

a zvířat, pravopis zdůvodní; 

 Pravopis lexikální 

 Vlastní jména 

  

ČJL-3-2-03   rozliší slova do skupin podle jejich  Významové okruhy slov   



 

obecného významu (děj, věc, 

okolnost, vlastnost); 

ČJL-3-2-07   rozpozná oznámení, otázku, výtku, 

rozkaz, přání; 

 podle komunikačního záměru 

mluvčího zaznamená správně 

interpunkci na konci věty; 

 moduluje melodii výpovědi podle 

svého záměru; 

 v krátké výpovědi opraví chybnou 

modulaci; 

 Druhy vět podle 

komunikačního záměru 

mluvčího 

OSV – Sociální rozvoj – 

Mezilidské vztahy (péče 

o dobré vztahy, chování 

podporující dobré vztahy) 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-1-01   čte nahlas i potichu známé i neznámé 

jednoduché texty; 

 jednoduše reprodukuje přečtené 

texty; 

 Čtení s porozuměním   

ČJL-3-1-02 

 
 rozumí písemným nebo ústním 

pokynům k práci a pobytu ve škole 

a adekvátně na ně reaguje; 

 rozumí jednoduchým pokynům 

z různých oblastí života, např. 

v dopravě, knihovně, divadle; 

 Čtení a naslouchání 

s porozuměním 

  

ČJL-3-1-03  podle konkrétní komunikační situace 

volí vhodné oslovení a rozloučení; 

 vyslechne druhého, naváže na téma 

zmíněné partnerem; 

 Mluvený projev: základní 

techniky, pravidla dialogu 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace (komunikace 

v různých situacích, pozdrav, 

prosba, omluva) 

 

ČJL-3-1-05   správně dýchá a volí vhodné tempo 

řeči v připravených i nepřipravených 

školních projevech; 

 Mluvený projev: nonverbální 

prostředky 

  

ČJL-3-1-06  

 
 v krátkých promluvách v běžných 

školních a mimoškolních situacích 

užívá vhodně melodie a tempa řeči, 

pauz a důrazu;  

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace (verbální 

a neverbální komunikace) 

MKV – Lidské vztahy 

 



 

 svůj projev doprovodí jednoduchými 

gesty a vhodnou mimikou; 

(rozvíjení empatie) 

ČJL-3-1-10  píše krátká sdělení podle pokynů 

učitele;  

 Psaný projev žáka  Rozšiřující učivo: 

 psaní 

na počítači 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-3-3-01   při četbě nebo přednesu literárního 

textu správně vyslovuje, vhodně 

frázuje a užívá správné tempo 

a melodii řeči; 

 Krásná literatura 

 Poslech literárních textů 

 Přednes literárních textů 

 

MKV – Kulturní diference 

(jedinečnost každého člověka 

a jeho individuální zvláštnosti) 

EV – Vztah člověka 

k prostředí (náš životní styl) 

VMEGS – Evropa a svět nás 

zajímá (život dětí v jiných 

zemích) 

 

ČJL-3-3-02   stručně reprodukuje obsah krátkého 

literárního textu; 

 vyjádří pocity z přečteného 

literárního textu mluvenou formou 

nebo jednoduchými výtvarnými 

technikami, např. komiksem, 

obrázkem; 

 Reprodukce textu 

 Počátky interpretace literatury 

 

ČJL-3-3-03 

 
 odliší vyjadřování v próze a ve 

verších; 

 rozumí základním literárním 

pojmům; 

 Literární druhy a žánry: 

poezie, próza, báseň, 

pohádka, hádanka, 

rozpočítadlo, říkanka 

 Literární pojmy: spisovatel, 

básník, čtenář, divadelní 

představení, herec, režisér 

 Čtení s porozuměním  

 Poslech literárních textů 

 Zážitkové čtení a naslouchání  

 Tvůrčí psaní 

  

 

ČJL-3-3-04   vymyslí závěr jednoduchého příběhu; 

 zaznamená klíčová místa 

jednoduchého literárního textu 

formou obrázku. 

  

 

Ročník: třetí 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

UČIVO  

 

 

TEMATICKÉ OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, 

VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ 



 

  

Žák: 
UČIVO, 

POZNÁMKY 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

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

po obojetných souhláskách 

ve vyjmenovaných slovech; 

 správně píše vlastní jména vybraných 

států, ulic, zeměpisných názvů; 

 Pravopis: vyjmenovaná slova, 

velká písmena 

  

ČJL-3-2-04  

 
 rozezná slovo ohebné a slovo 

neohebné;  

 v základním tvaru rozliší všechny 

ohebné slovní druhy; 

 Tvarosloví: slova ohebná 

a neohebná, slovní druhy 

 M: 

Číslo a početní 

operace. 

ČJL-3-2-06  

 
 spojuje krátké věty do souvětí a užívá 

k tomu vhodné spojovací výrazy; 

 obmění spojovací prostředky podle 

potřeby svého projevu nebo podle 

zadání učitele; 

 Spojování vět 

 Spojovací prostředky: spojky, 

vztažná zájmena, příslovce 

 Rozšiřující učivo: 

 vyhledává 

významové 

souvislosti 

mezi slovy 

ve větě 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-3-1-01  

 
 čte plynule s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti; 

 vyhledá informace v encyklopediích 

a slovnících pro děti; 

 při čtení vhodně užívá nonverbální 

prostředky; 

 reprodukuje obsah textu; 

 doplní text o chybějící část, 

dovypráví jej, vymyslí název 

úryvku textu; 

 Čtení s porozuměním, tvořivá 

práce s textem 

MV – Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

(různé typy sdělení, jejich 

rozlišování) 

M: 

Číslo a početní 

operace. 

 

ČJL-3-1-02   aktivně se podílí na sestavování 

jednoduchých pravidel a pokynů 

pro různé situace ve škole;  

 Naslouchání a čtení 

s porozuměním 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace (komunikace 

v různých situacích) 

 

ČJL-3-1-03   dodržuje vhodnou vzdálenost  Mluvený projev: dialog, OSV – Sociální rozvoj – AJ: 



 

k partnerovi, udržuje s ním oční 

kontakt;  

 rozhovor bezdůvodně nepřerušuje 

nebo požádá o přerušení a uvede 

důvod; 

verbální a nonverbální 

prostředky komunikace 

Komunikace (dialog a jeho 

pravidla) 

Pravidla 

komunikace. 

ČJL-3-1-06  naslouchá mluvenému projevu 

spolužáka a uvědomuje si jeho 

nonverbální prostředky; 

 odhalí výraznější chyby v mluveném 

projevu, upozorní na ně a pomůže 

s jejich opravováním; 

 M: 

Číslo a početní 

operace. 

 

ČJL-3-1-07   v jednoduchém projevu dbá na to, 

aby byl gramaticky a věcně správný; 

 opraví chyby v samostatném 

vypravování spolužáka;  

 Mluvený projev: kultivace 

mluveného projevu žáka. 

MV – Tvorba mediálního 

sdělení (tvorba vhodných 

sdělení pro školní média) 

 

Rozšiřující učivo: 

 beseda 

o zhlédnutém 

divadelním 

představení 

ČJL-3-1-10   sestaví osnovu a podle ní píše krátké 

texty; 

 v písemném projevu užívá vhodně 

jazykové prostředky, grafické symboly 

a interpunkci a při tom aplikuje 

znalosti osvojené v jazykové výchově; 

 Psaný projev: vypravování, 

popis, inzerát, pozdrav, dopis, 

základy elektronické 

komunikace (sms, e-mail, 

chat), grafické symboly 

 Rozvoj slovní zásoby 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-3-3-02   ústně i písemně vyjadřuje své pocity 

z přečteného textu;  

 Zážitkové čtení a naslouchání  

 Reprodukce literárního textu 

 Tvořivé činnosti s literárním 

textem 

  

ČJL-3-3-04  podle svých schopností ztvární obsah 

textu jednoduchými obrázky, 

jednoduchým komiksem, dramatizací 

či hudebním doprovodem; 

MKV – Mezilidské vztahy 

(předsudky a stereotypy) 

Rozšiřující učivo:  

 komiks 

 příprava 

představení 

 výstavka prací 



 

ČJL-3-3-03  rozliší poezii a prózu;  

 pozná a charakterizuje pohádku, 

příběh s dětským a zvířecím hrdinou, 

bajku; 

 uvede nejznámější autory 

a ilustrátory knih pro děti. 

 Literární pojmy: verš, rým, 

pohádka 

 Dětská literatura 

VMEGS – Jsme Evropané 

(kořeny a zdroje evropské 

civilizace) 

Rozšiřující učivo:  

 debata o vlastní 

četbě 

 čtenářský 

kroužek 

 čtenářská 

beseda 

 

Ročník: čtvrtý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

 

Žák: 

UČIVO  

 

 

TEMATICKÉ OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, 

VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIVO, 

POZNÁMKY 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-5-2-01  vyhledá a vhodně použije slova 

stejného nebo podobného významu; 

 Význam slova: synonyma, 

vícevýznamová slova 

 M: 

Číslo a početní 

operace. 

ČJL-5-2-02  v jednoduchých případech rozliší 

kořen slova, část předponovou 

a příponovou;   

 podle instrukcí učitele graficky 

zaznamená stavbu slova;  

 rozpozná a správně napíše 

předponu a předložku, zvládá jejich 

pravopis;  

 Stavba slova: kořen, předpona 

a část příponová 

 

  

ČJL-5-2-03   vyhledá v neznámém textu 

plnovýznamová slova a určí jejich 

slovní druh; 

 ohebné slovní druhy užívá ve 

správném tvaru;  

 Tvarosloví: slovní druhy 

plnovýznamových slov, 

spisovné a nespisovné tvary 

jmen, zájmen a sloves 

 

 M: 

Číslo a početní 

operace. 

AJ: 

Slovní druhy. 



 

ČJL-5-2-04   vhodně užívá koncovky spisovné 

a nespisovné s ohledem na 

komunikační situaci; 

 určí nespisovné tvary u českých slov; 

 označí různé komunikační situace, 

při nichž je vhodné užívat spisovných 

tvarů slov; 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace (komunikace 

v různých situacích) 

 

ČJL-5-2-05 

 
 ve dvojčlenné větě vyhledá základní 

skladební dvojici;  

 ve větách s nevyjádřeným podmětem 

tvoří základní skladební dvojici za 

pomoci příslušných osobních zájmen; 

 Skladba: základní větné 

členy, nevyjádřený podmět, 

souvětí souřadné a podřadné 

 Spojovací výrazy 

  

ČJL-5-2-07   ve svém projevu užívá vhodných 

spojovacích výrazů a obměňuje je dle 

pokynů učitele; 

  

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

slovech a slovech s nimi příbuzných;  

 Pravopis: lexikální  M: 

Číslo a početní 

operace. 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-5-1-01   

 
 sdílí s ostatními čtenáři své 

pochopení textu a své prožitky; 

 Čtení a naslouchání 

s porozuměním a věcné čtení 

 Osnova textu 

 Výpisky 

 Vypravování 

 Popis 

 

 M: 

Číslo a početní 

operace. 

ČJL-5-1-02  v krátkém odstavci nalezne klíčová 

slova a obsahové jádro sdělení, svůj 

výběr zdůvodní; 

 vypíše z textu požadované informace;  

 vyhledá v textu informace, které jej 

zaujmou nebo o nichž se chce více 

dozvědět; 

OSV – Osobnostní rozvoj – 

Rozvoj schopností poznávání 

(cvičení vnímání, pozornosti 

a soustředění) 

MV – Kritické čtení a vnímání 

mediálního sdělení (hledání 

rozdílu mezi informativním 

a zábavním sdělením) 

M: 

Netradiční 

aplikační úlohy 

a problémy.  

Rozšiřující učivo: 

 porovnání 

informací ze 

dvou zdrojů 



 

ČJL-5-1-03  doplní neúplný text; 

 sestaví souvislé vypravování a popis 

(podle pravidel časové a příčinné 

souvislosti); 

MKV – Multikulturalita 

(vyprávění o setkání s projevy 

odlišných kultur – podle 

osobních zkušeností nebo 

četby)  

Rozšiřující učivo: 

 dokončení 

pohádky 

ČJL-5-1-04  reprodukuje obsah slyšeného projevu, 

vybere z něj podstatné informace 

a zapamatuje si je; 

 zaznamená si data a informace, 

s nimiž chce v budoucnosti dále 

pracovat; 

 M: 

Číslo a početní 

operace. 

Rozšiřující učivo: 

 porovnání 

informací ze 

dvou zdrojů 

ČJL-5-1-05  dodržuje pravidla komunikace 

v různých prostředích a pravidla 

bezpečnosti na internetu; 

 vhodně se zapojí do rozhovoru, 

udržuje a ukončí jej; 

 Mluvená komunikace: 

nonverbální prostředky, 

dialog, spisovná výslovnost 

 Elektronická komunikace: 

chat, sociální sítě, telefon 

 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace (pravidla 

komunikace s ohledem 

na prostředí a adresáta) 

 

ČJL-5-1-08  postihne významné rozdíly mezi 

spisovnou a nespisovnou výslovností; 

 rozhodne, zda je ukázka textu vhodná 

pro určitou situaci (s ohledem 

na spisovnost projevu); 

  

ČJL-5-1-07  dle komunikačního záměru vědomě 

moduluje a intonuje promluvu, užívá 

vhodně tempa a pauz řeči; 

 promluvu upraví podle změněného 

záměru; 

  

ČJL-5-1-09  správně aplikuje pravopisné 

a gramatické jevy v jednoduchých 

písemných projevech; 

 dodržuje kompoziční a jiné 

požadavky spojené s vypravováním 

a popisem; 

 Písemný projev: dopis, 

blahopřání, vzkaz, zpráva, 

oznámení, inzerát, dotazník 

OSV – Morální rozvoj – 

Hodnoty, postoje, praktická 

etika (dodržování 

společenských norem 

a pravidel slušnosti 

v písemném projevu) 

M: 

Číslo a početní 

operace. 



 

 vyplní správně jednoduché formuláře 

v tištěné i elektronické podobě; 

ČJL-5-1-10  sestaví osnovu vypravování, 

než začne psát souvislý text; 

 tvoří nadpisy, člení text na odstavce; 

 v souvislém textu zachovává časovou 

a příčinnou souvislost; 

 podle osnovy vypráví krátký příběh, 

užívá vhodný jazyk; 

 popíše svůj pokoj, členy rodiny, 

jednoduchý pracovní postup; 

 Vypravování 

 Popis 

  

ČJL-5-1-06  za pomoci učitele rozpoznává 

v mediálních produktech (zejména 

v reklamě) některé manipulativní 

záměry a techniky a diskutuje o nich; 

 Věcné naslouchání a čtení MV – Vnímání autora 

mediálních sdělení (postoje 

a názory autora mediálního 

sdělení) 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-5-3-01  sdělí své dojmy z přečteného 

literárního textu, argumentuje 

s oporou jeho konkrétní části; 

 své dojmy vyjádří písemně i ústně; 

 označí v krátkém odstavci literárního 

textu nejdůležitější část, svůj výběr 

zdůvodní; 

 vypíše z textu informace dle zadání 

učitele; 

 vypíše z textu informace, které jej 

zaujmou, formuluje otázky 

vyplývající z textu; 

 Zážitkové čtení 

 Interpretace literárního díla 

  

ČJL-5-3-02   přednáší a volně reprodukuje text; 

 tvoří vlastní text na dané či vlastní téma; 

 Tvořivé činnosti s literárním 

textem 

  

ČJL-5-3-03   rozliší poezii, prózu, drama; 

 odliší umělecký text od neuměleckého. 

 Literární pojmy: druhy 

a žánry, literatura neumělecká 

  

 



 

Ročník: pátý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, 

VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIVO, 

POZNÁMKY 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-5-2-01  najde v textu větu, která obsahuje 

slovo vícevýznamové; 

 Význam slov: slovo 

vícevýznamové 

  

ČJL-5-2-02  určí v běžných a jednoduchých 

slovech kořen, předponu a část 

příponovou a koncovku; 

 uvede slova příbuzná k českým 

slovům; 

 uvede příklady slov odvozených 

stejnou příponou či předponou; 

 graficky označí ve slovech kořen, 

slovotvorný základ, předponu 

a příponovou část; 

 Slovotvorba: odvozování 

slov, slovotvorný základ 

 Stavba slova: kořen slova, 

příbuznost slov 

  

ČJL-5-2-03   určí pád, číslo, vzor a rod 

podstatných jmen; 

 určí mluvnické kategorie slovesa – 

osobu, číslo, způsob, čas;  

 vyhledá složené tvary slovesa;  

 určí druh a vzor přídavných jmen; 

 píše správně koncovky podstatných 

jmen a přídavných jmen měkkých 

a tvrdých; 

 rozpoznává neohebné slovní druhy 

(s výjimkou částic); 

 správně píše předložku s/z; 

 Tvarosloví: vzory 

podstatných jmen, přídavných 

jmen tvrdých a měkkých, 

způsob slovesa, složené 

slovesné tvary v činném rodu, 

předložky, spojky 

 Pravopis morfologický 

 M: 

Číslo a početní 

operace. 

ČJL-5-2-05   označí základ podmětu a základ  Skladba: základní větné  Rozšiřující učivo: 



 

 přísudku dvojčlenné věty; 

 na nevyjádřený podmět odkáže 

odpovídajícím osobním zájmenem; 

členy, větný základ, podmět 

vyjádřený a nevyjádřený 

 

 valence – 

větný vzorec 

(minimální 

věta) 

ČJL-5-2-06  pozná souvětí; 

 spojí věty, oddělí věty v souvětí 

čárkou nebo vhodným spojovacím 

výrazem; 

 Skladba: věta jednoduchá 

a souvětí 

 

  

ČJL-5-2-07   upraví spojení vět v souvětí dle 

zadání, užije správný spojovací 

výraz; 

  

ČJL-5-2-09  píše správně i/y v koncovkách 

příčestí minulého (činného) ve shodě 

přísudku s podmětem v základních 

případech; 

 Pravopis syntaktický   

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

ČJL-5-1-01  vymyslí název úryvku textu; 

 rozhodne, zda je možno dozvědět se 

z textu danou informaci; 

 z přečteného textu vyvozuje závěry; 

 sdílí s ostatními čtenáři své 

pochopení textu a své prožitky; 

 Čtení s porozuměním MV – Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality 

(různé typy sdělení, jejich 

rozlišování a funkce) 

M: 

Číslo a početní 

operace. 

Rozšiřující učivo: 

 autorský záměr 

 diskuse 

o porozumění 

textu 

ČJL-5-1-02  rozhodne, které informace v textu 

jsou nepodstatné pro jeho smysl; 

 porovná informace ze dvou zdrojů; 

 Poznámky a výpisky  M: 

Netradiční 

aplikační úlohy 

a problémy. 

ČJL-5-1-03  doplní neúplné sdělení;  

 opraví neúplné sdělení jiného žáka; 

 zeptá se na podrobnosti slyšeného 

projevu; 

 Celistvost a soudržnost textu   

ČJL-5-1-06  při skupinové práci najde v reklamě  Čtení a naslouchání MV – Vnímání autora Rozšiřující učivo:  



 

nebo inzerci autorovu manipulaci, 

společný názor zdůvodní a obhajuje; 

s porozuměním 

 

mediálních sdělení (prostředky 

pro vyjádření nebo zastření 

názoru) 

 tvořivá práce 

s reklamou 

 interpretace 

ČJL-5-1-08  najde ukázku nespisovných 

jazykových prostředků v literárním 

textu, diskutuje o vhodnosti jejich 

užití a o důvodu autora, proč tyto 

prostředky užil; 

 rozpozná vhodnost použití spisovné 

či nespisovné výslovnosti dle situace; 

 vhodně užívá spisovnou 

a nespisovnou výslovnost 

dle komunikační situace; 

 Literární dialog: přímá řeč, 

věty uvozovací, běžná 

komunikace 

 

 Rozšiřující učivo: 

 komunikace 

žáka s použitím 

ICT 

ČJL-5-1-09  správně aplikuje osvojené 

gramatické a stylistické vědomosti 

a dovednosti při tvorbě vlastního textu;  

 Slohové útvary: vypravování, 

popis děje, popis pracovního 

postupu, inzerát, zpráva, 

oznámení, pozvánka, vzkaz 

  

ČJL-5-1-10  zdůvodní význam osnovy; 

 na základě osnovy vypráví příběh 

nebo popisuje postup práce; 

 AJ: 

Osnova. 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

ČJL-5-3-02  napíše pohádku, povídku, bajku, 

dotvoří ji obrázky; 

 ohodnotí vlastní text a diskutuje 

o něm; 

 Tvořivé činnosti s literárním 

textem 

VMEGS – Evropa a svět nás 

zajímá (zvyky a tradice 

národů) 

EV – Lidské aktivity 

a problémy životního prostředí 

(změny v krajině mého 

domova způsobené lidskou 

činností) 

Rozšiřující učivo: 

 úvod do 

kritického čtení 

ČJL-5-3-03  odliší jednoduché literární, 

publicistické a populárně naučné 

texty a svou klasifikaci zdůvodní; 

 Základní literární pojmy: 

literatura umělecká a věcná 

 Literární žánry: pohádka, 

povídka, bajka, lyrická báseň 

 Slohové útvary: pohádka, 

povídka, bajka, lyrická báseň 

 Populárně naučné texty: 

encyklopedie, slovník 

 

ČJL-5-3-04  charakterizuje základní žánry 

literatury pro děti; 

 pozná v textu zvláštní či zvláštně 

užité jazykové prostředky jazyka, 

za pomoci učitele vysvětlí, proč je 

VMEGS – Jsme Evropané 

(kořeny a zdroje evropské 

civilizace); Objevujeme 

Evropu a svět (poznávání 

života a zájmů dětí v různých 

Rozšiřující učivo: 

  beseda 

o knihách 

a četbě 



 

autor užil, popíše, jak na něj působí; 

 uvažuje o funkci verše, rýmu a rytmu 

poezie v konkrétním textu; 

 popíše svými slovy kompozici 

povídky. 

zemích světa) 

 

Seznam použitých zkratek:  

OSV – Osobnostní a sociální výchova 

VDO – Výchova demokratického občana 

VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

MKV – Multikulturní výchova 

EV – Environmentální výchova 

MV – Mediální výchova 

ČJL – Český jazyk a literatura 

M – Matematika 

AJ – Anglický jazyk 

ICT – Informační a komunikační technologie 



 

AJ - 1 

 

 

Anglický jazyk 

Očekávané výstupy – 1. období 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

žák  

CJ-3-1-01 

 

 

CJ-3-1-02             

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 

verbálně i neverbálně 

zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu 

výuky setkal 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má 

k dispozici vizuální podporu 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je 

pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má 

k dispozici vizuální podporu 

CJ-3-1-05 

CJ-3-1-06 

přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení 

píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák 

CJ-3-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 

Očekávané výstupy – 2. období 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 



 

AJ - 2 

 

žák 

CJ-5-1-01 

CJ-5-1-02 

 

CJ-5-1-03 

 

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny 

pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud 

má k dispozici vizuální podporu 

rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen 

pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: 

žák 

CJ-5-1-01p 

 

CJ-5-1-02p 

 

- 

rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností 

rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů 

opakovaně setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

MLUVENÍ 

 

žák 

CJ-5-2-01 

CJ-5-2-02 

 

 

CJ-5-2-03 

 

 

se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 

témat 

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky 

pokládá 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: 
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žák 

CJ-5-2-01p 

CJ-5-2-02p 

CJ-5-2-03p 

 

 

pozdraví a poděkuje 

sdělí své jméno a věk 

vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu) 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

 

žák 

 

CJ-5-3-01 

 

CJ-5-3-02 

 

 

vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se 

vztahuje k osvojovaným tématům 

rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 

 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: 

 

žák 

 

CJ-5-3-02p 

 

 

rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně 

setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu) 

 

PSANÍ 

 

žák 

 

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 



 

AJ - 4 

 

 

CJ-5-4-02 

každodenního života 

vyplní osobní údaje do formuláře 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření: 

 

žák 

 

- 

 

je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou výuky je rozvíjení 

schopnosti žáka dorozumět se v reálných situacích běžného života. Žáci jsou vedeni k samostatnému učení sebehodnocením, plánováním a sledováním vlastního 

pokroku. Mají možnost využívat ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor 

k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. 

Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a patří svým obsahem do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

 

 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 

Na 1. stupni se jedná především o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku a vytváření pozitivního vztahu k tomuto vyučovacímu předmětu a zejména o rozvoj 

vhodných učebních postupů a strategií, které se mají stát základem pro celoživotní učení. Pozornost se věnuje převážně rozvoji dovedností poslechu a mluvení, 

pro něž se využívá audioorální metody a jiných aktivizujících metod. K osvojování receptivních dovedností dochází rychleji než k osvojování dovedností 

produktivních (žák nejdříve porozumí sdělení v cizím jazyce, než začne reagovat a odpovídat na otázky). 

Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni vede k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a lze jej shrnout následovně;  

Žák: 

 se velmi jednoduše zapojuje do rozhovoru k jemu blízkým tématům; 

 klade otázky a reaguje na otázky, které se týkají jeho samotného, rodiny, bydliště, školy, volného času; 

 rozumí jednoduchým a krátkým textům s obrazovým doprovodem; 

 reaguje na jednoduché pokyny učitele; 

 rozumí jednoduchým pokynům v učebnici a správně na ně reaguje; 
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 napíše jednoduchý vzkaz, pozdrav, vyplní jednoduchý formulář se svým jménem a adresou; 

 hlásky vyslovuje se správnou výslovností. 

 

Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální 

potřeby žáků. Přesahy a vazby jsou uvedeny pouze do rozpracovaných vyučovacích předmětů, tedy ČJL a M. 

 

Do výuky jsou formou integrace průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Jedná se o následující 

průřezová témata:  

Osobnostní a sociální výchova (OSV): Sociální rozvoj – Komunikace, Poznávání lidí; 

Multikulturní výchova (MKV): Lidské vztahy; Multikulturalita; 

Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola; 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá. 

 

Časové vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Anglický jazyk se realizuje ve 3. až 5. ročníku ZŠ v této hodinové dotaci: 

 1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin – – 3 3 3 

 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Výuka anglického jazyka probíhá v kmenové třídě, v jazykové učebně nebo v multimediální a počítačové učebně. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 

minut, přičemž pro výuku cizího jazyka se v jednotlivých ročnících využívají dělené hodiny v závislosti na počtu žáků a organizaci výuky. 

Ve vyučovacím procesu se využívá různých organizačních forem (frontální výuka, skupinová práce, individualizovaná výuka, práce ve dvojicích), zohledňují 

se odlišné učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se podílejí i žáci.  

Žákům jsou nabízeny i rozšiřující aktivity, jako soutěže, exkurze. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce je přirozeným procesem. Žáci rozvíjejí nejen komunikativní kompetenci, která je cílem učení se cizímu 

jazyku, ale používají i vhodné strategie učení a jsou vedeni k praktickému propojení řečových dovedností s pracovním a společenským životem. Pro utváření a 

rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají následující postupy, metody a formy práce: 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 
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Učitel: 

- pracuje s žáky různými metodami (projektové vyučování, komunikativní metoda, metoda TPR, činnostní vyučování, audioorální metoda, diskuse) 

a organizačními formami (frontální výuka, práce ve dvojicích, skupinová práce, individualizovaná výuka), aby lépe pochopili a propojili nové informace;  

- učí žáky plánovat a hodnotit vlastní učení tím, že jim ukazuje, jak pro tyto činnosti využívat jazykové portfolio; 

- využívá hudební a filmovou produkci anglofonních zemí, aby motivoval žáky rozšířit si slovní zásobu a zdokonalit správnou výslovnost; 

- zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využívat ICT pro získávání informací a řešení úkolů a pro komunikaci.  

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat s pomocí cizího jazyka (metoda hraní rolí, simulace); 

- zadáváním vhodných úloh na porovnávání psaného a mluveného slova vede žáky k tomu, aby si rozdíly zaznamenali a dále s nimi pracovali. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

- používá audio a videonahrávky, aby s žáky procvičil porozumění (recepci) mluvenému slovu; 

- využívá písně, říkadla a básně pro žákovu řízenou produkci; 

- využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu; 

- při neporozumění cizojazyčnému výrazu motivuje žáky k tomu, aby si navzájem ve skupině pomáhali. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

- využíváním autentických obrázků motivuje žáky k poznávání kultury, zvyků a tradic anglofonních a jiných zemí; 

- využíváním zkušenosti žáků z cizojazyčného prostředí jim přibližuje chování a jednání lidí různých sociokulturních skupin. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní  

Učitel: 

- podporuje žáky, aby pravidelně pracovali se svým jazykovým portfoliem; 

- zařazuje úkoly na rozšíření slovní zásoby tak, aby současně rozvíjely jemnou motoriku žáků. 
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Ročník: třetí 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

Žák: 

UČIVO 

 

TEMATICKÉ OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI    

CJ-3-1-01  čte a vyslovuje 

srozumitelně jednotlivá 

slova; 

 reprodukuje slovní 

zásobu ze známé 

tematické oblasti 

v přiměřeném rozsahu;  

 rozumí jednoduchým 

pokynům a otázkám 

Typy textů: 

 Pokyny a příkazy 

ve škole 

 Dialog 

 Dotazy a krátké odpovědi 

 Říkanky, básničky 

a písničky 

 Obrázkové knihy 

 Komiksy 
 

Tematické okruhy: 

 Abeceda  

 Číslovky 1 – 12 

 Základní barvy 

 Školní potřeby a třída  

 Vybraná domácí zvířata 

 Nálady a pocity 

 Obličej a tělo – základní 

smysly  

 Rodina 

 Můj pokoj 

 Oblečení 

 Dětské nápoje a jídlo 

 Hračky 

 Osobní údaje 

 Dny v týdnu 
 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace (řeč zvuků 

a slov, porovnávání 

a naslouchání) 

 

CJ-3-1-02  krátce se představí; 

 rozumí jednoduchým 

pokynům učitele; 

 zeptá se a jednoduše 

odpoví na  

 zopakuje a použije slova 

a slovní spojení, se 

kterými se setkal 

 Poznámka:  

Zavedení jazykového 

portfolia pro každého žáka. 

CJ-3-1-03  píše jednoduchá slova 

a věty dle předlohy 

a přečte je s pomocí 

vizuální opory 

 pojmenuje věci, které mu 

jsou blízké, a napíše je; 

  

CJ-3-1-04  reaguje na jednoduché, 

každodenně užívané 

příkazy a žádosti; 

 rozumí pomalému 

 ČJL: 

Respektování základních 

komunikačních pravidel. 
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a správně 

vyslovovanému textu 

Jazykové prostředky
1
: 

 Člen neurčitý a základní 

podstatná jména 

 Pravidelné tvoření 

množného čísla 

podstatných jmen  

 Základní přídavná jména  

 Osobní zájmena 

 Základní číslovky 

 Rozkazovací způsob 

 Kladná a negativní 

odpověď  

 Sloveso „have got“ 

v otázce a odpovědi  

 Sloveso „like“ v kladné 

větě a otázce 

 Hlásky a jejich 

výslovnost, slovní přízvuk 

 Pravopis 

 Předložky místa nebo 

času 

CJ-3-1-05  přiřadí mluvenou a 

psanou podobu téhož 

slova, či slovní spojení 

  

CJ-3-1-06  píše slova a věty na 

základě vizuální a 

textové předlohy 

  

 

Ročník: čtvrtý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

Žák: 

UČIVO  

 

TEMATICKÉ OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

POSLECH S POROZUMĚNÍM    

CJ-5-2-01  rozumí jednoduchým 

pokynům učitele 

a reaguje na ně; 

Typy textů: 

 Jednoduché pokyny 

a příkazy ve škole 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace (cvičení 

pozorování a empatické 

ČJL: 

Rozeznávání druhů slov. 

                                                 
1
 Jazykové prostředky zahrnují gramatiku, fonetiku a pravopis. Slovní zásoba je zahrnuta v tematických okruzích. 
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 Jednoduchý popis 

 Jednoduchý dotaz 

 Říkanky, básničky 

a písničky 

 Jednoduché obrázkové 

knihy 

 Jednoduché návody 

 Komiksy 

 

Tematické okruhy: 

 Abeceda 

 Číslovky 1 – 20   

 Můj dům: místnosti 

a nábytek 

 Město 

 Počasí 

 Čas: hodiny, dny 

v týdnu, měsíce v roce 

 Volný čas 

 Zvířata v zoo  

 Školní třída a škola 

 Základní jídlo, potraviny 

a chutě 

 Základní geometrické 

tvary  

 Oslavy narozenin 

a vybraných svátků 

 Děti a mládež v anglicky 

mluvících zemích 

Jazykové prostředky: 

 Člen určitý a neurčitý 

naslouchání) 

CJ-5-2-02  rozumí slovům a větám v 

jednoduchých textech; 

 přiřazuje známá slova 

a věty k obrázkům; 

 Poznámka:  

Zahájení vyplňování 

vlastního vyrobeného 

jazykového portfolia. 

CJ-5-2-03  rozumí krátkému textu 

obsahující známou slovní 

zásobu; 

  

 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

 

CJ-5-3-01  rozumí jednoduchým 

textům z běžného života 

  

 

MLUVENÍ 

  

  

  

CJ-5-4-01  zapojí se do 

jednoduchých rozhovorů 

  

CJ-5-4-02  sdělí jednoduchým 

způsobem základní 

informace týkající se 

jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času atd. 

  

CJ-5-4-03  odpovídá na jednoduché 

otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, 

školy, volného času atd.  

MKV – Lidské vztahy 

(význam kvality lidských 

vztahů, tolerance, empatie) 

M: 

Struktura: hodiny, dny, 

měsíce, roky. 

ČTENÍ S POROZUMNĚNÍM   

CJ-5-5-01  vyhledává potřebnou 

informaci v jednoduchém 

textu, který se vztahuje 

k osvojovaným tématům 
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CJ-5-5-02  rozumí jednoduchým 

krátkým textům 

z běžného života, 

zejména, pokud má 

k dispozici vizuální 

oporu 

 Určování počitatelnosti 

s „much/many“ 

 Podstatná jména 

 Vybraná přídavná jména 

 Tázací a přivlastňovací 

zájmena 

 Základní číslovky 

 Vazba „there is / there are“ 

 Sloveso „can“ 

v kladných větách, 

v otázce a v záporu  

 Předložky místa 

 Kladné a záporné příkazy 

 Otázky na zjištění pozice 

věcí a osob 

 Určování času, otázky 

na čas 

 Slovesa „to be / to have“ 

 Přítomný čas prostý 

 Slovosled kladné 

a záporné věty 

 Otázka, krátká odpověď 

kladná i záporná  

 Základní fonetické znaky  

(pasivně), základní 

výslovnostní návyky, 

vztah mezi zvukovou a 

grafickou podobou slov 

 Spojování hlásek do slov 

a jejich výslovnost 

  

PSANÍ   

CJ-5-6-01  napíše krátký text 

s použitím jednoduchých 

věta slovních spojení o 

sobě, rodině a činnostech 

a událostech z oblasti 

svých zájmů a 

každodenního života  

  

CJ-5-6-02  vyplní osobní údaje do 

formuláře 
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Ročník: pátý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

Žák: 

UČIVO  

 

TEMATICKÉ OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

POSLECH S POROZUMĚNÍM    

CJ-5-2-01  rozumí jednoduchým 

pokynům učitele 

a reaguje na ně; 

Typy textů: 

 Jednoduchá 

 Jednoduché pokyny 

v textu 

 Říkanky, básničky 

a písničky 

 Jednoduché obrázkové 

knihy 

 Jednoduché návody 

 Komiksy 

Tematické okruhy: 

 Číslovky 1 – 100 

 Domov a rodina 

 Město a venkov 

 Názvy povolání 

 Lidské tělo 

 Volný čas 

 Roční období a počasí 

 Čas: hodiny, dny 

v týdnu, měsíce v roce 

 

 Zvířata ve volné přírodě 

 Škola a vyučovací  

předměty 

 Jídlo a potraviny 

 

OSV – Sociální rozvoj – 

Komunikace (cvičení 

pozorování a empatické 

naslouchání) 

ČJL: 

Rozeznávání druhů slov. 

CJ-5-2-02  rozumí slovům a větám v 

jednoduchých textech; 

 přiřazuje známá slova 

a věty k obrázkům; 

 Poznámka:  

Zahájení vyplňování 

vlastního vyrobeného 

jazykového portfolia. 

CJ-5-2-03  rozumí krátkému textu 

obsahující známou slovní 

zásobu; 

  

 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

 

CJ-5-3-01  rozumí jednoduchým 

textům z běžného života 

  

 

MLUVENÍ 

  

  

  

CJ-5-4-01  zapojí se do 

jednoduchých rozhovorů 

  

CJ-5-4-02  sdělí jednoduchým 

způsobem základní 

informace týkající se 

jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času atd. 

  

CJ-5-4-03  odpovídá na jednoduché MKV – Lidské vztahy M: 
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otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, 

školy, volného času atd.  

Jazykové prostředky: 

 Člen určitý a neurčitý 

 Množné číslo 

podstatných jmen  

 Přivlastňovací přídavná 

jména 

 Zájmena ukazovací 

a přivlastňovací 

 Základní a řadové 

číslovky 

Sloveso „to be, to have, 

can“ v oznamovací větě, 

v otázce a v záporu 

 a zkrácené tvary 

 Plnovýznamová slovesa 

pro každodenní činnosti 

 Předložky času a místa 

 Otázky 

s „who/what/when/where

/how/why“ 

 Pořádek slov ve větě 

a v otázce 

 Přítomný čas prostý 

 Přítomný čas průběhový 

 

(význam kvality lidských 

vztahů, tolerance, empatie) 

Struktura: hodiny, dny, 

měsíce, roky. 

ČTENÍ S POROZUMNĚNÍM   

CJ-5-5-01  vyhledává potřebnou 

informaci v jednoduchém 

textu, který se vztahuje 

k osvojovaným tématům 

  

CJ-5-5-02  rozumí jednoduchým 

krátkým textům 

z běžného života, 

zejména, pokud má 

k dispozici vizuální 

oporu 

  

PSANÍ   

CJ-5-6-01  napíše krátký text 

s použitím jednoduchých 

věta slovních spojení o 

sobě, rodině a činnostech 

a událostech z oblasti 

svých zájmů a 

každodenního života  

  

CJ-5-6-02  vyplní osobní údaje do 

formuláře 
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Seznam použitých zkratek:  

OSV – Osobnostní a sociální výchova 

VDO – Výchova demokratického občana 

VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

MKV – Multikulturní výchova 

EV – Environmentální výchova 

MV – Mediální výchova 

ČJL – Český jazyk a literatura 

M – Matematika 

AJ – Anglický jazyk 

ICT – Informační a komunikační technologie 
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Matematika 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky v různých situacích občanského a 

profesního života. V hodinách matematiky proto vyučující cíleně motivují žáky k řešení matematických problémů; vedou žáky k matematizaci reálných situací a 

k posuzování věrohodnosti výsledků; rozvíjejí u žáků schopnost správně se matematicky vyjadřovat; podporují u žáků důvěru v jejich schopnosti; vychovávají 

žáky k vytrvalosti, kritičnosti a týmové spolupráci; budují u žáků pozitivní vztah k matematice. 

 

Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

 

1. stupeň ZŠ 

 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 

Na 1. stupni základního vzdělávání je kladen důraz na budování základů používání matematické symboliky a jazyka matematiky a na proces řešení problému. 

Základní matematické pojmy jsou vytvářeny ve čtyřech tematických okruzích:  

1. číslo a početní operace – žáci porozumí pojmu číslo, získají dovednosti v pamětném a písemném počítání v oboru přirozených čísel, seznámí 

se s vlastnostmi základních operací s čísly, s odhadem a s prací s chybou; 

2. závislosti, vztahy a práce s daty – žáci si postupně osvojí dovednosti, které souvisejí se zpracováním dat, seznamují se se závislostmi a jejich zápisy 

v běžném životě, doplňují a sestavují jednoduché tabulky a diagramy; 

3. geometrie v rovině a v prostoru – žáci získají základní orientaci v rovině a prostoru, učí se poznávat, určovat, modelovat a znázorňovat jednoduché 

útvary v rovině i prostoru; 

4. nestandardní aplikační úlohy a problémy – u žáků bude rozvíjeno logické myšlení a přechod od konkrétního myšlení k abstraktnímu.  

 

Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální 

potřeby žáků. Přesahy a vazby jsou uvedeny pouze do rozpracovaných vyučovacích předmětů, tedy ČJL a AJ. 

 

Výuka matematiky je spojena i s rozvíjením finanční gramotnosti žáků ve shodě se Standardy finanční gramotnosti. Do učiva jsou zařazeny tyto obsahy: Peníze 

– způsoby placení; Hospodaření domácnosti – rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; Finanční produkty – úspory. 
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Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Přínos těchto průřezových témat 

k rozvoji osobnosti žáka je uplatňován průběžně pomocí následujících tematických okruhů: 

Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání; Kreativita; 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; 

Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí; 

Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality. 

 

Časové vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Matematika se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 

 

 1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin 4 5 5 5 4 

 

Organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Matematika je vyučován především v kmenových učebnách příslušné třídy, standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut.  

K výuce matematiky je využívána i multimediální a počítačová učebna, ostatní prostory školy i další podnětná prostředí. Během výuky matematiky jsou žákům 

nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, korespondenční semináře a programy podporující zájem žáků o matematiku (interaktivní výstavy, exkurze apod.). 

K rozvíjení matematické gramotnosti napomáhají i zájmové útvary. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Matematickým vzděláváním lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Učitelé matematiky k tomu používají následující postupy, 

metody a formy práce: 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

- prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem a správností výpočtu; 

- zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání matematických poznatků a dovedností v praxi; 

- pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného experimentu pro budování pojmů v mysli žáků; 

- nácvikem a častým prováděním náčrtů cíleně rozvíjí u žáků zručnost při grafickém vyjadřování;  
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- používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k využívání digitálních zdrojů a prostředků k vyhledávání informací, 

modelování, simulacím, výpočtům a znázorňování. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti rozvíjí logické myšlení a úsudek žáků; 

- kladením jednoduchých problémových otázek vede žáky k hledání různých způsobů řešení a k tomu, aby si uvědomili, které z nich jsou efektivní a které 

nikoliv; 

- vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej a svá řešení zaznamenali. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

- důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou matematizaci problémů a interpretaci výsledků; 

- cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezentovali ostatním postupy řešení úloh a srozumitelně vysvětlili, proč 

daný postup zvolili. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle matematických znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny; 

- organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou matematickou úlohu žáci rychle vyřeší, nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

- povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o matematiku a snahu zlepšovat své výsledky; 

- doporučuje žákům postupy pro získání zajímavých dat ze školního prostředí a každodenního života, která jsou vhodná ke statistickému zpracování. 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

- důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke správnému a bezpečnému užívání rýsovacích potřeb a digitálních nástrojů; 

- vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně naplánovali plnění úkolů. 
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Ročník: první 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO  

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-3-1-01 

 
 spočítá prvky daného souboru; 

 vytvoří skupinu s daným počtem 

prvků; 

 podle obrázku rozhodne o vztahu 

více, méně, porovnává soubory 

(i bez počítání); 

 využívá univerzální modely čísel; 

 Přirozená čísla 1 – 20 

 

 ČJL:  

Psaní číslic a znaků. 

Orientace na stránce knihy, 

počet slabik. 

Čtení slovní úlohy 

s porozuměním. 

 

Rozšiřující učivo:  

 komutativnost sčítání 

 sčítání a odčítání 

s přechodem přes desítku 

 

Další náměty do výuky: 

 praktické úkoly s využitím 

základních jednotek délky 

 propedeutika zlomku, vztah 

části a celku 

M-3-1-02 

 
 napíše a přečte číslice; 

 doplní chybějící čísla v řadě; 

 porovnává čísla, používá znaky 

rovnosti a nerovnosti, řeší slovní 

úlohy s porovnáváním čísel;  

 Číslice 0 – 9, čísla 0 – 20 

 Znaky < , >, = 

 

M-3-1-03 

 
 využívá číselnou osu, orientuje se na 

ní, zobrazí na ní číslo; 

 správně používá pojmy před, za, 

hned před, hned za, mezi; 

 Číselná osa  

M-3-1-04 

 
 sčítá a odčítá zpaměti bez přechodu 

přes desítku; 

 Číselný obor 0 – 10, 10 – 20 

 

 

M-3-1-05 

 
 řeší a tvoří slovní úlohy s využitím 

sčítání a odčítání bez přechodu přes 

desítku; 

 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke 

vztahu „o x více (méně)“; 

 Práce s textem slovní úlohy  

 

EV – Vztah člověka 

k prostředí 

(náš životní styl – 

spotřeba věcí 

v rodině, škole) 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-3-2-01 

 
 čte a nastavuje celé hodiny; 

 orientuje se ve struktuře času; 

 Struktura času: hodina, den, 

týden, měsíc, rok 
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M-3-2-02 

 
 zaznamenává jednoduché situace 

související s časem pomocí tabulek 

a schémat; 

 Tabulky a schémata  

M-3-2-03 

 
 doplní zadanou tabulku; 

 orientuje se v jednoduchých 

schématech; 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-3-3-01 

 
 rozezná, pojmenuje a načrtne 

základní rovinné útvary, uvede 

příklady těchto útvarů ve svém okolí; 

 rozezná a pojmenuje základní tělesa, 

uvede příklady těchto těles ve svém 

okolí; 

 orientuje se v prostoru, užívá 

prostorové pojmy;  

 pomocí stavebnic modeluje rovinné 

i prostorové útvary; 

 Rovinné útvary: čtverec, 

obdélník, trojúhelník, kruh 

 Tělesa: krychle, kvádr, koule, 

válec 

 Orientace v prostoru: před, za, 

vpravo, vlevo, nahoře, dole 

 ČJL:  

Vyjádření jednoduché 

prostorové orientace (např. 

procházkou po čtvercové síti).  

 

Rozšiřující učivo:  

 prostředí sirkových obrazců 

 plán krychlové stavby při 

sestavování prostorového 

útvaru složeného 

z jednotkových krychlí 

 

Další náměty do výuky: 

 skládání origami  

 parketování daných 

obdélníků 

M-3-3-02 

 
 porovná rovinné útvary stejného typu 

podle velikosti; 

 porovná tělesa stejného typu podle 

velikosti; 

 odhaduje a srovnává délky úseček 

s využitím pomůcek; 

 Porovnávání: větší, menší, 

stejný, nižší, vyšší 

 Délka úsečky 

 Poměřování úseček 
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Ročník: druhý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO  

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 
 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-3-1-01  používá přirozená čísla k modelování 

situací běžného života; 

 samostatně pracuje s univerzálními 

modely přirozených čísel; 

 Přirozená čísla 1 – 100 

 Počítání s penězi 

 Peníze: způsoby placení  

 

 ČJL:  

Orientace v textu, práce 

s knihou, čtení s porozuměním, 

věta oznamovací a tázací, 

odpověď na otázku. 

 

Rozšiřující učivo:  

 komutativnost sčítání 

při pamětném i písemném 

počítání 

 grafické znázornění 

slovních úloh 

 

Další náměty do výuky: 

 propedeutika zlomků, 

význam slov polovina, 

čtvrtina, třetina 

 modelování násobení 

a dělení na různých 

souborech 

 

Poznámka: 

Učitel používá pojmy: 

sčítanec, menšenec, menšitel, 

činitel, součin, dělenec, dělitel, 

podíl, záměna činitelů. 

M-3-1-02 

 
 zapisuje a čte čísla v daném oboru;  

 počítá po jednotkách a desítkách, 

rozliší sudá a lichá čísla; 

 porovnává čísla, chápe rovnost 

a nerovnost i v různých významových 

kontextech (délka, čas, peníze); 

 Číselný obor 0 – 100 

 Lichá a sudá čísla  

 

M-3-1-03 

 
 zobrazí číslo na číselné ose; 

 využívá číselnou osu k porovnání čísel;  

 Řád jednotek a desítek  

M-3-1-04  orientuje se v zápisu desítkové 

soustavy, sčítá a odčítá zpaměti 

dvojciferné číslo s jednociferným 

i dvojciferným číslem s přechodem 

násobků deseti; 

 násobí zpaměti formou opakovaného 

sčítání i pomocí násobilky, dělí 

zpaměti v oboru osvojených 

násobilek; 

 Násobilka 2, 3, 4, 5, 10 

 Součet a rozdíl 

 

 

M-3-1-05 

 
 řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání 

a odčítání, násobení a dělení; 

 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke 

vztahu „o x více (méně)“; 

 

 Strategie řešení úloh z běžného 

života   

EV – Vztah člověka 

k prostředí 

(náš životní styl – 

spotřeba věcí, 

množství odpadu 

ve spojení s „o x 
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více (méně)“)  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-3-2-01 

 
 čte časové údaje na různých typech 

hodin, orientuje se v kalendáři; 

 sleduje různé časové intervaly; 

 používá vhodně časové jednotky 

a provádí jednoduché převody 

mezi nimi; 

 Časové údaje: čtvrt hodiny, půl 

hodiny, tři čtvrtě hodiny, celá 

hodina 

VMEGS – Evropa 

a svět nás zajímá 

(zážitky 

a zkušenosti 

z Evropy a světa – 

zkušenosti 

s časovými údaji při 

cestování); 

Objevujeme Evropu 

a svět (život 

Evropanů – 

odlišnosti při 

vážení a měření) 

Rozšiřující učivo:  

 časové tabulky 

 

Poznámka: 

Časové intervaly volí učitel 

z běžného života žáka, např. 

délka vyučovací hodiny, délka 

přestávky, délka spánku. 
M-3-2-02  zachycuje výsledky měření pomocí 

tabulek a schémat; 

 provádí odhady délky a množství; 

 Měření délky, hmotnosti, 

objemu 

 Jednotky: centimetr, litr, 

kilogram 

 

M-3-2-03 

 
 navrhne a použije tabulku k organizaci 

údajů; 

 třídí soubor objektů; 

 Tabulková evidence zadaných 

údajů 

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-3-3-01 

 
 rozezná, pojmenuje a načrtne základní 

rovinné útvary, uvede příklady těchto 

útvarů ve svém okolí; 

 rozezná a pojmenuje základní tělesa, 

uvede příklady těchto těles ve svém 

okolí; 

 pomocí stavebnic modeluje rovinné 

a prostorové útvary podle zadání; 

 Rovinné útvary: lomená čára, 

křivá čára, bod, úsečka, přímka, 

polopřímka 

 Tělesa: kužel, jehlan 

 

 Rozšiřující učivo:  

 kružnice, hranol 

 shodnost útvarů 

 

Další náměty do výuky: 

 využití čtverečkovaného 

papíru 

 využití počítačových 

programů pro matematiku 

na 1. stupni ZŠ 

 

M-3-3-02 

 
 změří délku úsečky, používá jednotky 

délky;  

 provádí odhad délky úsečky. 

 Práce s pravítkem 

 Jednotky délky: milimetr, 

centimetr, metr, kilometr 
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Ročník: třetí 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO  

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-3-1-02 

 
 zapisuje a čte čísla v daném oboru;  

 počítá po jednotkách, po desítkách 

a stovkách, porovnává čísla; 

 Číselný obor 0 – 1 000 

 Rozklad čísla v desítkové 

soustavě 

 ČJL:  

Orientace v textu, práce 

s knihou, křížovky (sloupec, 

řádek), stylizace a reprodukce 

odpovědí, významová stránka 

slov, čtení s porozuměním, 

druhy slov, dějová 

posloupnost. 

 

Rozšiřující učivo:  

 pohyb po číselné ose 

(propedeutika záporných 

čísel) 

 aritmetické operace i vztahy 

mezi čísly v různých 

jazycích, různých 

kontextech významových 

a strukturálních 

M-3-1-03 

 
 zobrazí číslo na číselné ose a jejích 

úsecích; 

 využívá číselnou osu k porovnání čísel; 

 Číselná osa – nástroj modelování  

M-3-1-04 

 
 rozloží číslo v desítkové soustavě 

v oboru do tisíce; 

 sčítá a odčítá zpaměti čísla bez 

přechodu násobků sta; 

 násobí a dělí zpaměti v oboru 

osvojených násobilek;  

 násobí zpaměti dvojciferná čísla 

jednociferným činitelem mimo obor 

malé násobilky;  

 násobí a dělí součet nebo rozdíl dvou 

čísel; 

 používá závorky při výpočtech; 

 Zápis čísla v desítkové soustavě 

 Násobilka 6, 7, 8, 9  

 Nejbližší, nižší a vyšší násobek 

čísla 

 

M-3-1-05 

 
 řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, 

odčítání, násobení, dělení; 

 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke 

vztahu „o x více (méně)“ a „xkrát více 

(méně)“; 

 ovládá jednoduché řešitelské strategie; 

 Řešitelské strategie: pokus-omyl, 

řetězení od konce, vyčerpání 

všech možností, zjednodušování  

EV – Vztah člověka 

k prostředí 

(náš životní styl – 

spotřeba energie ve 

spojení s „o x více 

(méně)“ a „xkrát 

více (méně)“) 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
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M-3-2-01 

 
 využívá časové údaje při řešení 

různých situací z běžného života; 

 Jízdní řády VMEGS – Evropa 

a svět nás zajímá 

(zážitky 

a zkušenosti 

z Evropy a světa – 

cestujeme letadlem, 

lodí, autobusem, 

vlakem) 

Rozšiřující učivo:  

 čtení údajů z grafů, 

diagramů, tabulek 

 pozorování závislostí 

a jejich vlastností 

 využití specifických 

počítačových programů pro 

matematiku na 1. stupni ZŠ 

 využití tabulkového 

procesoru (např. Excel) 

 

Poznámka: 

Učitel používá zjednodušený 

model jízdního řádu. 

M-3-2-02 

 
 eviduje složitější statické i dynamické 

situace pomocí slov a tabulek; 

 Teplota, teploměr, stupeň celsia 

 Evidence sportovních výkonů 

MV – Kritické čtení 

a vnímání 

mediálních sdělení 

(pěstování 

kritického přístupu 

ke zpravodajství 

a reklamě – tabulky 

cen produktů 

z reklamních 

letáků) 

M-3-2-03  čte a sestavuje tabulky násobků; 

 doplní chybějící údaje do 

strukturované tabulky podle zadání; 

 Tabulka jako nástroj pro řešení 

úloh 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-3-3-01  rozezná, pojmenuje a načrtne rovinné 

útvary, uvede příklady těchto útvarů 

ve svém okolí; 

 třídí trojúhelníky dle délek stran, 

uvede příklady těchto útvarů ve svém 

okolí; 

 určí obvod mnohoúhelníku sečtením 

délek jeho stran; 

 pomocí stavebnic modeluje rovinné 

útvary podle zadání; 

 Klasifikace trojúhelníků 

(obecný, rovnostranný, 

rovnoramenný) 

 Rovinné útvary: mnohoúhelník 

(čtyřúhelník, pětiúhelník, 

šestiúhelník) 

 Vrchol, strana, úhlopříčka 

mnohoúhelníku 

 Rozšiřující učivo:  

 pravoúhlý trojúhelník 

 osa souměrnosti útvarů 

v rovině 

 využití počítačových 

programů pro geometrii 

na 1. stupni ZŠ 

M-3-3-03 

 
 rozezná a modeluje osově souměrné 

rovinné útvary, uvede konkrétní 

příklady. 

 Osově souměrné rovinné útvary  
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Ročník: čtvrtý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO  

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-5-1-01 

 
 využívá při pamětném i písemném 

počítání komutativnost 

a asociativnost sčítání a násobení; 

 Komutativnost a asociativnost  ČJL:  

Správný zápis slovních úloh, 

stylizace a reprodukce 

odpovědí, čtení 

s porozuměním, dějová 

posloupnost. 

 

Rozšiřující učivo:  

 znázornění celého záporného 

čísla na číselné ose 

 kmenové zlomky v kontextu 

části 

 

 

M-5-1-02  čte a zapisuje čísla v daném oboru; 

 počítá po statisících, desetitisících 

a tisících, používá rozvinutý zápis 

čísla v desítkové soustavě;  

 porovnává čísla a znázorní je na 

číselné ose a jejích úsecích; 

 sčítá a odčítá čísla v daném oboru 

(zpaměti pouze čísla, která mají 

nejvýše dvě číslice různé od nuly); 

 písemně násobí jednociferným 

a dvojciferným činitelem, písemně 

dělí jednociferným dělitelem; 

 účelně propojuje písemné i pamětné 

počítání (i s použitím kalkulátoru); 

 používá římské číslice při zápisu 

čísel; 

 modeluje a určí část celku, používá 

zápis ve formě zlomku 

 Číselný obor 0 – 1 000 000 

 Písemné algoritmy sčítání, 

odčítání, násobení a dělení 

 Římské číslice 

 Hospodaření domácnosti: 

rozpočet, příjmy a výdaje 

domácnosti 

 zlomky 

 

 

M-5-1-03  zaokrouhluje přirozená čísla na 

statisíce, desetitisíce, tisíce, sta 

a desítky; 

 provádí odhady a kontroluje 

výsledky početních operací (sčítání 

a jeho kontrola záměnou sčítanců, 

 Zaokrouhlování čísel 

 Odhad a kontrola výsledku 

 Práce s kalkulátorem 
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odčítání a jeho kontrola sčítáním, 

dělení a jeho kontrola násobením); 

 provádí kontrolu výpočtů pomocí 

kalkulátoru; 

M-5-1-04  řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, 

odčítání, násobení, dělení a slovní 

úlohy se dvěma početními 

operacemi; 

 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí 

ke vztahu „o x více (méně)“ a „xkrát 

více (méně)“; 

 

 Matematizace reálné situace  EV – Vztah člověka 

k prostředí (naše 

obec – využití 

přírodních zdrojů 

nacházejících se 

v blízkosti bydliště 

ve spojení 

s „o x více (méně)“ 

a „xkrát více 

(méně)“) 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-5-2-01 

 
 provádí a zapisuje jednoduchá 

pozorování (např. měření teploty); 

 Zásady sběru a třídění dat VMEGS – 

Objevujeme Evropu 

a svět (naše vlast 

a Evropa, Evropa 

a svět – sběr údajů 

o teplotě a jejich 

porovnání 

v různých částech 

světa) 

AJ:  

Zápis hodin, dnů, měsíců 

a roků. 

 
M-5-2-02 

 
 používá tabulky k evidenci, 

modelování a řešení různých situací; 

 doplňuje údaje, které chybí 

ve strukturované tabulce;  

 vytvoří na základě jednoduchého 

textu tabulku a sloupkový diagram; 

 Strukturovaná tabulka 

 Sloupkové diagramy 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-5-3-01 

 
 dodržuje zásady rýsování; 

 narýsuje přímku, vyznačí 

polopřímku;  

 narýsuje různoběžky a označí jejich 

průsečík; 

 narýsuje kružnici s daným středem 

a poloměrem; 

 narýsuje čtverec, obdélník, 

 Zásady rýsování 

 Rýsování jednoduchých 

rovinných útvarů 

 Čtvercová síť 

 Rozšiřující učivo:  

 další rovinné útvary, např. 

pravý úhel a pravidelné 

mnohoúhelníky 

 sítě těles, papírové modely 

těles, stavby těles podle 

půdorysu 
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trojúhelník ve čtvercové síti;  Další náměty do výuky: 

 využití počítačových 

programů pro geometrii 

na 1. stupni ZŠ 

M-5-3-02  měří vzdálenosti, používá vhodné 

jednotky délky a převodní vztahy 

mezi nimi;  

 sčítá a odčítá graficky úsečky, 

porovná úsečky podle délky; 

 určí délku lomené čáry a obvod 

mnohoúhelníku sečtením délek jeho 

stran; 

 Jednotky délky a jejich převody: 

milimetr, centimetr, metr, 

kilometr 

 Grafické sčítání a odčítání 

úseček 

 Obvod mnohoúhelníku 

 

M-5-3-03 

 
 sestrojí rovnoběžné a kolmé přímky 

pomocí trojúhelníku s ryskou; 

 určí vzájemnou polohu přímek 

v rovině; 

 Vzájemná poloha přímek 

v rovině: rovnoběžky, 

různoběžky, kolmice 

 

M-5-3-04 

 
 určí pomocí čtvercové sítě obsah 

čtverce, obdélníku, trojúhelníku 

a obsahy porovná; 

 používá základní jednotky obsahu; 

 Jednotky obsahu: mm
2
, cm

2
, m

2
  

M-5-3-05 

 
 rozpozná a znázorní ve čtvercové 

síti jednoduché osově souměrné 

útvary; 

 určí osu souměrnosti útvaru 

překládáním papíru; 

 rozpozná a využije osovou 

souměrnost i v praktických 

činnostech a situacích; 

 Osová souměrnost rovinného 

útvaru 

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

M-5-4-01 

 
 využívá úsudek pro řešení 

jednoduchých slovních úloh 

a problémů. 

 Řešení úloh úsudkem 

 Číselné a obrázkové řady 

OSV – Osobnostní 

rozvoj – Rozvoj 

schopností 

poznávání (cvičení 

dovednosti 

zapamatování, 

řešení problémů); 

Rozšiřující učivo: 

 algebrogramy, magické 

čtverce, pyramidy, 

zašifrované příklady, 

sudoku 

 součtové trojúhelníky, 
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Kreativita (cvičení 

pro rozvoj 

základních rysů 

kreativity – 

skupinová práce 

žáků) 

násobilkové obdélníky 

Poznámka: 

Učitel v hodinách využívá 

uvolněné úlohy výzkumu 

TIMSS a úlohy z mezinárodní 

soutěže Klokan. 

 

Ročník: pátý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

M-5-1-02  čte a zapisuje čísla v daném oboru; 

 počítá po milionech, používá 

rozvinutý zápis čísla v desítkové 

soustavě; 

 porovnává čísla a znázorní je na 

číselné ose a jejích úsecích;  

 písemně sčítá tři až čtyři přirozená 

čísla; 

 písemně odčítá dvě přirozená čísla; 

 písemně násobí až čtyřciferným 

činitelem; 

 písemně dělí jednociferným nebo 

dvojciferným dělitelem; 

 účelně propojuje písemné i pamětné 

počítání (i s použitím kalkulátoru); 

 porovná, sčítá a odčítá zlomky se 

stejným základem v oboru kladných 

čísel 

 přečte zápis desetinného čísla a 

 přirozená čísla, celá čísla, 

desetinná čísla, zlomky 

 písemné algoritmy početních 

operací 

 zápis v desítkové soustavě a jeho 

znázornění (číselná osa, 

teploměr, model) 

 násobilka 

 vlastnosti početních operací 

s čísly 

 zlomky 

 desetinná čísla 

 

 

 ČJL:  

Správný zápis slovních úloh, 

stylizace a reprodukce 

odpovědí, čtení 

s porozuměním. 

AJ:  

Aplikace jednoduchých 

početních operací v oboru 

přirozených čísel, porovnávání 

větší, menší. 

 

Rozšiřující učivo:  

 vyjadřování části celku 

zlomkem se jmenovatelem 

10 nebo 100 
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vyznačí na číselné ose desetinné číslo 

dané hodnoty 

 porozumí významu znaku „-„ pro 

zápis celého záporného čísla a toto 

číslo vyznačí na číselné ose 

M-5-1-03 

 
 zaokrouhluje přirozená čísla na miliony; 

 provádí odhady a kontroluje výsledky 

početních operací v daném oboru; 

 provádí kontrolu výpočtu pomocí 

kalkulátoru; 

 Zaokrouhlování   

M-5-1-04 

 
 řeší a tvoří slovní úlohy z praktického 

života s využitím matematizace reálné 

situace; 

 Fáze řešení problému: zápis, 

grafické znázornění, stanovení 

řešení, odhad a kontrola 

výsledku, posouzení reálnosti 

výsledku, formulace odpovědi 

EV – Vztah člověka 

k prostředí (naše 

obec: přírodní 

zdroje, náš životní 

styl: energie a 

odpady – komplexní 

pojetí úloh včetně 

pochopení významu 

a nezbytnosti 

ekologického 

chování) 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

M-5-2-01 

 
 vybírá z textu data podle zadaného 

kritéria; 

 

 Statistické údaje a jejich 

reprezentace 

MV – Kritické čtení 

a vnímání 

mediálních sdělení 

(pěstování 

kritického přístupu 

ke zpravodajství 

a reklamě – využití 

jednoduchých 

diagramů); 

Interpretace vztahů 

mediálních sdělení 

AJ:  

Porovnání některých 

statistických údajů anglicky 

mluvících zemí. 

 

Rozšiřující učivo:  

 další typy diagramů 

 

Další náměty do výuky: 

 využití tabulkového 

kalkulátoru ke zpracování 

M-5-2-02 

 
 zjistí požadované údaje z kruhového 

diagramu, ve kterém nejsou k popisu 

použita procenta; 

 Kruhový diagram 

 Finanční produkty: úspory 
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a reality 

(identifikace 

zjednodušení 

mediovaných 

sdělení) 

dat 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

M-5-3-01 

 
 při konstrukcích rovinných útvarů 

využívá elementární geometrické 

konstrukce a základní vlastnosti těchto 

útvarů;  

 Konstrukce čtverce a obdélníku  

 Konstrukce pravoúhlého, 

rovnostranného 

a rovnoramenného trojúhelníku 

 Další náměty do výuky: 

 slovní úlohy na obsahy 

obdélníku, čtverce (práce 

s plánem bytu – velikost 

koberce, nákup tapet, 

obložení, podlahové plochy 

apod.) 

 geometrie a výtvarné umění 

 využití počítačových 

programů pro geometrii 

na 1. stupni ZŠ 

M-5-3-03 

 
 sestrojí k dané přímce rovnoběžku 

a kolmici vedoucí daným bodem 

pomocí trojúhelníku s ryskou; 

 Konstrukce rovnoběžky 

a kolmice daným bodem 

 

M-5-3-04 

 
 určí pomocí čtvercové sítě obsah 

rovinného obrazce, který je tvořen 

čtverci, obdélníky a trojúhelníky 

a obsahy porovná; 

 Složené obrazce ve čtvercové síti  Další náměty do výuky: 

 origami ve čtvercové síti  

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

M-5-4-01 

 
 ovládá některé řešitelské strategie, 

v průběhu řešení nestandardních úloh 

objevuje zákonitosti a využívá je. 

 Magické čtverce, pyramidy, 

sudoku 

 

OSV – Osobnostní 
rozvoj – Rozvoj 
schopností 
poznávání (cvičení 
dovednosti 
zapamatování, 
řešení problémů); 
Kreativita (cvičení 
pro rozvoj 
základních rysů 
kreativity) 

 Rozšiřující učivo: 

 zašifrované příklady, 

hlavolamy, rébusy 
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Informační a komunikační technologie 

Informatika 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti 

v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v 

praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 

zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i 

podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. 

Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat 

metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje 

aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. 

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software 

a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti 

Informační a komunikační technologie, a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. 

 

1. stupeň ZŠ 

 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární 

dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací tvořivě pracovat informacemi a využívat je v 

praktickém životě i při svém dalším vzdělávání. Získané dovednosti v této vzdělávací oblasti umožní žákům rychle vyhledávat a zpracovávat informace pomocí 

internetu i jiných digitálních médií. Žáci v tomto předmětu využívají učebnu s počítači, pracují samostatně i ve skupinách. 
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Časové vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 

 

 1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin - - - - 1 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 

- žáka vede k vyhledávání a třídění informací a jejich efektivnímu využití  

- žáka naučí pracovat s obecně užívanými termíny 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- vede žáky k pochopení problémů a jejich řešení 

- vede žáky k objevování různých variant řešení problémů 

- vede žáky k samostatnému řešení problémů 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

- vede žáka ke správné formulaci svých myšlenek 

- vede žáka porozumění různým typům informačních textů a tvořivě je využívat 

- vede žáka k využití informačních prostředků a technologií pro komunikaci s okolním světem 
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Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 

- žáka vede ke spolupráci ve skupině 

- učí ho umění vést diskusi ve skupině a respektovat názory druhých 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

- vede žáka k pochopení základních principů dodržování zákonů a společenských  

- norem 

- žáka vede k uvědomění si svých práv i povinností 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

- vede žáka k bezpečnému používání počítačového vybavení 

- vede žáky k využití znalostí při své přípravě na budoucnost 

 

Ročník: pátý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO  

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 

ICT-5-1-01 

 
 pozná tyto části počítače: monitor, 

skříň počítače, klávesnice, myš, 

reproduktory, tiskárna a ví k čemu 

slouží 

 sám správně zapne a vypne počítač a 

ví, kdy má zapnout a vypnout monitor 

 používá klepnutí a poklepání (kliknutí 

a dvojklik) 

 najde tlačítko START, najde hodiny a 

najde hledanou ikonu na ploše 

 Části počítače 

 Zapnutí a vypnutí počítače a 

monitoru 

 Ovládání počítače myší 

 Orientace na ploše počítače 

 Práce s programy 

 Práce s oknem 

 Práce se složkami a soubory 
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 používá důležité klávesy: Enter, 

ESCape, šipky, písmena, číslice, 

mezerník, Shift, Delete, Backspace, 

Tabelátor 

 zavírá okno křížkem, zmenšuje, 

zvětšuje a přemísťuje okno 

 prohlédne soubor, složku v 

průzkumníku 

 vytvoří novou složku, soubor 

 přejmenuje složku, soubor 

 vyhodí složku, soubor do koše 

ICT-5-1-02 

 
 nezapojuje přístroj do zástrčky 

 nezasahuje dovnitř ani se nedotýká 

zadní strany skříně počítače a jeho 

periferií 

 Bezpečnost práce s počítačem  

ICT-5-1-03 

 
 chrání si svá osobní data při práci s 

Internetem a zvažuje, kdy je zveřejnit 

 Ochrana osobních dat  

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

ICT-5-2-01 

 
 spustí prohlížeč Internetu (Internet 

Explorer nebo jiný) 

 Připojení k Internetu   

ICT-5-2-02 

 
 pod vedením učitele navštěvuje 

stránky vhodné pro svou věkovou 

kategorii řeší a tvoří slovní úlohy  

 Vyhledávání informací  

ICT-5-2-03 

 
 komunikuje pomocí emailu, chatu, 

apod… 

 Internetová komunikace   

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

ICT-5-3-01 

 
 vybere druh, velikost, tlouštku, 

náklon a podtržení písma 

 napíše krátký text 

 dokáže smazat text 

 náhledem se na text podívá 

 vytvoří základní geometrické 

 Práce s programem Word 

 Práce s programem Malování 

  

 

 



 

M - 20 

 

obrazce 

 vybere druh, barvu, tloušťku čáry 

Seznam použitých zkratek:  

OSV – Osobnostní a sociální výchova 

VDO – Výchova demokratického občana 

VMEGS – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

MKV – Multikulturní výchova 

EV – Environmentální výchova 

MV – Mediální výchova 

ČJL – Český jazyk a literatura 

M – Matematika 

AJ – Anglický jazyk 

ICT – Informační a komunikační technologie 
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 Člověk a jeho svět  

MÍSTO, KDE ŽIJEME  

Očekávané výstupy – 1. období  

žák  

ČJS-3-1-01 

 

ČJS-3-1-02 

ČJS-3-1-03 

vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na 

určené místo a rozliší možná  nebezpečí v nejbližším okolí  

začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra 

ČR, pozoruje a popíše změny   v nejbližším okolí, obci (městě)  

rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými 

způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost  

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák  

ČJS-3-1-01p 

ČJS-3-1-01p 

ČJS-3-1-03p 

orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy  

popíše a zvládne cestu do školy  

uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy  

 

 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6409
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MÍSTO, KDE ŽIJEME  

Očekávané výstupy – 2. období  

žák  

ČJS-5-1-01 

 

ČJS-5-1-02 

ČJS-5-1-03 

 

ČJS-5-1-04 

 

ČJS-5-1-05 

 

ČJS-5-1-06 

určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke 

krajině a státu  

určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a 

řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě  

rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává 

jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na 

mapách naší republiky, Evropy a polokoulí  

vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství 

a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska 

přírodního, historického, politického, správního a vlastnického 

zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních 

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

rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly 

našeho státu a jejich význam 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák  

ČJS-5-1-01p 

ČJS-5-1-01p, 

popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) do 

příslušného kraje  
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ČJS-5-1-02p 

ČJS-5-1-02p 

ČJS-5-1-03p 

ČJS-5-1-04p 

ČJS-5-1-05p 

ČJS-5-1-06p 

orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany  

řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě  

má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě  

uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí  

sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest 

pozná státní symboly České republiky 

 

Charakteristika vzdělávací oblasti 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní 

oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do 

historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří povinné základní 

vzdělávání na 1. stupni. 

Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se 

učí pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své 

nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi, a vztahy mezi nimi, všímat si 

podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe a, 

svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem 

i problémům, (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností 

ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve 

vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů.  
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Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je realizovaná v 1.-3.ročníku v předmětu Prvouka a ve 4. a 5.ročníku v předmětech Vlastivěda a Přírodověda. 

V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve 

škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v 

tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na  praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní 

výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a 

vztah k naší zemi. 

V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu 

pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. 

Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální 

problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu. 

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a 

dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a 

regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství 

regionu i celé země. 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. 

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i 

proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny 

hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny 

a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, 

hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. 

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a 

fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od 

narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o 

zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i a poskytování první pomoci a o bezpečném. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních 

situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý 

člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka.   

Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a 

činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd.   
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 Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

 utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

 orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu 
 orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací 

 rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a 

výtvorech 

 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo 

obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů 

 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci 

prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů) 

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

 přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 

 objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět 

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

 poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i 

zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech. 

Časové vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Člověk a příroda se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 

 

 1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Prvouka 2 2 2 - - 

Přírodověda - - - 1 2 

Vlastivěda - - - 2 2 

 

 

Prvouka 
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Ročník: první 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

MÍSTO KDE ŽIJEME 

ČJS-3-1-01 žák dojde samostatně do školy, šatny, 

třídy 

orientuje se v budově školy 

dokáže se připravit na vyučování 

dbá na bezpečnost při cestě do školy 

rozliší možná nebezpečí v nejblišším 

okolí 

pojmenuje město, ve kterém žije a ulici, 

ve které bydlí 

zvládne cestu ze školy domů 

spolehlivě se pohybuje v blízkém okolí 

školy 

 

domov 

škola 

obec 

OSV Čj – rozvíjíme komunikaci u 

dětí 

  LIDÉ KOLEM NÁS   

ČJS-3-1-02 vyjmenuje nejbližší rodinné příslušníky, 

seřadí členy dle věku 

vypráví o práci rodičů 

přednostmi i nedostatky, pokusí se 

přizpůsobit, projevuje toleranci 

k přirozeným odlišnostem spolužáků i 

jiných lidí 

hovoří o chování v rodině 

aplikuje zásady správného chování ve 

škole i mimo ni 

si jejich práce 

sebe 

 

           rodina 

           soužití lidí 

           chování lidí 

OSV 

VDO 

MKV 

Čj – rozvíjení komunikace 

VV 
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  LIDÉ A ČAS   

ČJS-3-1-03 vyjmenuje dny v týdnu, měsíce, roční 

období 

 

určí celé hodiny 

na příkladech porovnává odlišnosti 

života lidí 

vypráví o zvycích a práci lidí 

rozpozná současnost a minulost 

rozliší den a noc 

 

orientace v čase 

denní režim 

současnost a minulost 

v našem životě 

  

Čj – rozvíjení komunikace 

M 

VV 

  ROZMANITOST  PŘÍRODY   

ČJS-3-1-04 

určit materiál 

 

zhodnotí odlišnosti v přírodě během 

ročních období 

 

určí základní podmínky pro život rostlin 

pozná dané rostliny 

vyjmenuje základní části těla u 

určených savců a ptáků 

porovná chování živočichů v závislosti 

na ročním období 

vymezí živočichy domácí a volně žijící 

přírodě a podílí se na něm 

 

látky a jejich vlastnosti 

vesmír a Země 

rostliny 

živočichové 

EV 

 

M 

VV 

  ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ OSV ČJ 

ČJS-3-1-05 učí se a dodržovat základní hygienické 

 

 

projevuje vhodným chováním a 

činnostmi vztah ke zdraví 

rozpozná základní části lidského těla 

dodržuje zásady bezpečného chování 

 

lidské tělo 

péče o zdraví, zdravý 

životní styl, správná výživa 

osobní bezpečí 

krizové situace – vhodná a 

nevhodná místa pro hru, 

 TV 

VV 
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tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví 

jiných 

uplatňuje základní pravidla účastníků 

silničního provozu (ovládá chůzi po 

chodníku, využívá podchodu a 

nadchodu, zná zásady bezpečného 

přecházení, umí používat světelných 

signálů pro chodce, zná zásady 

bezpečného chování v dopravních 

prostředcích, používá přilby na kolo) 

(sáňkování, lyžování, míčové hry) 

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 lidi (dokáže přivolat 

pomoc např. při nevolnosti nebo úrazu 

dospělého), ovládá způsoby 

komunikace s operátory tísňových linek 

 nouzové 

situaci, umí vyhledat dospělého a 

požádat ho o pomoc (např. pozdní 

příchod do školy a děti nejsou ve třídě, 

náhodné uzamčení v šatně nebo ve 

třídě) 

dospělých při mimořádných událostech 

bezpečné chování 

v silničním provozu, 

dopravní značky, 

předcházení rizikovým 

situacím v dopravě 

přivolání pomoci v případě 

ohrožení zdraví 

mimořádné události a 

rizika ohrožení s nimi 

spojená 

 

 

Ročník: druhý 

OČEKÁVANÉ DÍLČÍ VÝSTUPY UČIVO TEMATICKÉ PŘESAHY, VAZBY, 
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VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

 

 

Žák: 

 

 
OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

MÍSTO KDE ŽIJEME 

ČJS-3-1-01 žák se orientuje v okolí školy a svého 

bydliště 

rozliší možná nebezpečí v nejbližším 

okolí 

bezpečně zvládá pohyb po budově 

školy 

připravuje se na vyučování podle 

rozvrhu 

pamatuje si adresu svého bydliště 

respektuje pravidla silničního 

značky 

jmenovat a ukázat 

specifické orientační body v okolí 

bydliště 

 

domov 

škola 

obec 

okolní krajina 

OSV 

 

Čj – rozvíjíme komunikaci u 

dětí 

  LIDÉ KOLEM NÁS   

ČJS-3-1-02 vyjmenuje další rodinné příslušníky nad 

rámec vlastní rodiny, uvědomuje si 

věkové rozdíly a posloupnost 

vysvětlí povolání rodičů a objasní další 

jemu známá povolání, pokusí se 

objasnit práci zaměstnanců školy 

seznámí se s školním řádem a 

respektuje ho, samostatně rozlišuje 

zásady správného chování 

vysvětlí správný postup nápravy 

Projevuje toleranci k přirozeným 

odlišnostem spolužáků i jiných lidí, 

jejich přednostem i nedostatkům 

 

          

           rodina 

           soužití lidí 

           chování lidí 

           právo a spravedlnost 

          vlastnictví 

           kultura 

          základní globální problémy 

MKV 

OSV 

Čj – rozvíjení komunikace 
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konkretizuje svá práva a povinnosti 

 

  LIDÉ A ČAS   

ČJS-3-1-03 vyjmenuje měsíce, rozlišuje pojmy 

hodina, den, týden, měsíc, rok 

posoudí posloupnost včera, dnes, zítra 

rozpozná na hodinách celou, půl, čtvrt 

 

různých situací v denním životě s 

přihlédnutím k minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 

minulosti a současnosti 

pojmenuje některé kulturní či historické 

památky místa, kde žije 

 

orientace v čase a časový 

řád 

denní režim 

současnost a minulost  

v našem životě 

VDO  

Čj – jazyková komunikace 

M – matematika a její 

aplikace 

  ROZMANITOST  PŘÍRODY   

ČJS-3-1-04 určí a roztřídí některé přírodniny podle 

nápadných určujících znaků 

známé lokalitě 

pozoruje, popíše a porovná viditelné 

změny v přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích 

a upevňuje si a rozšiřuje poznatky o 

rostlinách 

 

určených savcích a ptácích 

popíše jednotlivé části těla 

rozliší a porovná chování živočichů v 

závislosti na ročním období 

y na domácí a volně 

 

látky a jejich vlastnosti 

vesmír a Země 

rostliny 

živočichové 

ohleduplné chování 

k přírodě a ochrana přírody 

rizika v přírodě 

EV ČJ – jazyková komunikace 

Vv 
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žijící 

zná jejich význam pro člověka 

dbá na dodržování pravidel správného 

chování v přírodě 

aktivně se podílí na ochraně přírody a 

životního prostředí 

  ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ   

ČJS-3-1-05 Uplatňuje základní hygienické, 

režimové a jiné zdravotně preventivní 

návyky s využitím znalostí o lidském 

těle, projevuje vhodným chováním a 

činnostmi vztah ke zdraví,  

Rozezná nebezpečí různého charakteru, 

využívá bezpečná místa pro hru a 

trávení volného času, uplatňuje základní 

pravidla bezpečného chování účastníka 

silničního provozu, jedná tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

Chová se obezřetně při setkání 

s neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu nepříjemná, 

v případě potřeby požádá o pomoc pro 

sebe i pro jiné, ovládá způsoby 

komunikace s operátory tísňových linek 

Reaguje adekvátně na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech 

 

péče o zdraví, zdravá 

výživa, zdravý životní styl 

lidské tělo 

návykové látky a zdraví 

osobní bezpečí, krizové 

situace 

situace hromadného 

ohrožení 

 

 

MKV,OSV ČJ - jazyková komunikace 

TV 

 

Ročník:třetí 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

MÍSTO KDE ŽIJEME 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo  OSV Čj – rozvíjíme komunikaci u 
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svého bydliště a      školy a cestu na 

určené místo 

šného 

kraje a obslužného centra ČR 

okolí, obci (městě) 

rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 

krajině a vyjádří různými způsoby její 

estetické hodnoty a rozmanitost 

mapy, orientuje se podle nich 

řídí se podle zásad bezpeč. pohybu a 

pobytu v přírodě 

rozliší možná nebezpečí v nejbližším 

okolí 

domov 

škola 

obec 

okolní krajina (místní 

oblast, region) 

mapy obecně zeměpisné a 

tematické 

dětí 

  LIDÉ KOLEM NÁS   

ČJS-3-1-02 Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 

v rodině, role rodinných příslušníků 

a vztahy mezi nimi, projevuje 

toleranci k přirozeným odlišnostem 

spolužáků i jiných lidí, jejich 

přednostem i nedostatkům 

Odvodí význam a potřebu různých 

povolání a pracovních činností 

 

           rodina 

           soužití lidí 

           chování lidí 

           právo a spravedlnost 

          vlastnictví 

           kultura 

          základní globální problémy 

OSV 

MKV 

VDO 

Čj – rozvíjení komunikace 

VV 

  LIDÉ A ČAS   

ČJS-3-1-03 Využívá časové údaje při řešení různých 

situací, rozlišuje děj v minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti 

Pojmenuje kulturní či historické 

osobnosti, památky, události 

Uplatňuje elementární poznatky o lidské 

společnosti, na příkladech porovnává 

minulost a současnost 

 

 

orientace v čase a časový 

řád 

denní režim 

současnost a minulost  

v našem životě 

regionální památky 

báje , mýty, pověsti 

  

Čj – jazyková komunikace 

VV 
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  ROZMANITOST  PŘÍRODY   

ČJS-3-1-04  

rozlišuje prvky živé a neživé přírody 

ztřídí některé přírodniny 

podle určujících znaků 

známé lokalitě 

známých látek 

vlastnosti 

 zkoumá vlastnosti vody, vzduchu a 

 

uje si význam vody, 

vzduchu a půdy pro život 

jednotkových nástrojů a přístrojů 

poznatků o Zemi jako součásti vesmíru 

souvislost s rozdělením času a střídáním 

ročních období 

zkoumá zákl. společenstva v daných 

lokalitách regionu 

zdůvodní podst. vzájemné vztahy mezi 

organismy 

nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 

organismů prostředí 

porovnává základní projevy života na 

konkrétních organismech 

prakticky třídí organismy do známých 

skupin a využívá k tomu jednoduché 

klíče a atlasy 

zhodnotí některé konkrétní činnosti 

člověka v přírodě 

 

látky a jejich vlastnosti 

voda, vzduch, nerosty, 

horniny 

půda 

rostliny, houby 

živočichové 

ohleduplné chování 

k přírodě a ochrana přírody 

rizika v přírodě 

EV M – matematika a její 

aplikace 

VV 
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rozlišuje aktivity prospívající životnímu 

prostředí a zdraví člověka a naopak 

  ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ   

ČJS-3-1-05 uplatňuje základní hygienické, režimové 

na základě elementárních znalostí o 

těla k vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav 

rozlišuje jednotlivé etapy lidského 

 

pohlaví a objasní a respektuje rozdíly 

mezi chlapci a děvčaty v daném věku 

práci, zábavu a odpočinek dle vlastních 

potřeb 

aplikuje naučené způsoby chování na 

modelových situacích ohrožující 

návyky související s rozvojem zdraví a 

jeho preventivní ochranu 

dokáže přivolat lékařskou pomoc a 

ošetří drobná poranění (krvácení z nosu, 

odřenina, drobná řezná rána, opařenina 

a popálenina) 

osvojuje si na modelových situacích 

odmítání návykových látek 

dla 

silničního provozu v rolích chodce a 

cyklisty (správně reaguje na světelné 

signály, používá stezky pro chodce a 

cyklisty, správně reaguje na vozidla se 

zvláštními výstražnými znameními, zná 

 

péče o zdraví, zdravá 

výživa 

lidské tělo, orgány a jejich 

funkce 

partnerství, rodičovství a 

základy sexuální výchovy 

návykové látky a zdraví 

osobní bezpečí, krizové 

situace 

situace hromadného 

ohrožení 

 

OSV Čj – jazyková komunikace 

VV 

TV 



strana  35 

 

 

pravidla jízdy na in-line, skateboardu a 

koloběžce, používá přilbu) 

(šikana, týrání, sexuální zneužívání) a 

učí se dbát na vlastní bezpečí, zná, 

případně vyhledá čísla linky důvěry  a 

ovládá způsoby komunikace s operátory 

tísňových linek 

řídí se důkladně pokyny dospělých při 

mimořádných situacích 

chování v modelových situacích 

 

 

 

Vlastivěda a Přírodověda 

 

Ročník: čtvrtý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

MÍSTO KDE ŽIJEME 

CJS-5-1-01 

 

 

 

 určí a vysvětlí polohu svého bydliště 

nebo pobytu vzhledem ke krajině a 

státu 

 

 Mapy obecně (sv. 

strany,mapy, plány, 

měřítko map, značky, 

nadmořská výška) 

 Naše vlast (historické 

země, povrch, vodstvo, 

města, prezident, vláda, 

státní symboly, státní 

VM- Evropa a svět 

nás zajímá    

 

OSV- rozvoj 

schopnosti 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí 

 

Vv- tvorba mapy                     

ČJ- památná místa                

ČJ- sloh - Můj zážitek z prázdnin, 

Moje město     

LV - referáty o městech       

M- jízdní řády - výpočet doby 

odjezdu, příjezdu 

Hv- opakování státní hymny 

Př- znalost nerostných surovin, 

CJS-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 
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CJS-5-1-03 

 

 

 

 

CJS-5-1-04 

 

 

 

 

 

 

CJS-5-1-05 

 

 

 

 

CJS-5-1-06 

 rozlišuje mezi náčrty, plány a 

základními typy map; vyhledává 

jednoduché údaje o přírodních 

podmínkách a sídlištích lidí na 

mapách naší republiky, Evropy a 

polokoulí 

 vyhledá typické regionální 

zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, 

jednoduchým způsobem posoudí 

jejich význam z hlediska přírodního, 

historického, politického, správního 

a vlastnického 

 zprostředkuje ostatním zkušenosti, 

zážitky a zajímavosti z vlastních 

cest a porovná způsob života a 

přírodu v naší vlasti i v jiných 

zemích 

   rozlišuje hlavní orgány státní moci 

a některé jejich zástupce, symboly 

našeho státu a jejich význam 

svátky,armáda, památná 

místa, demokratický stát, 

počasí a podnebí, půdy a 

zemědělství, nerostné 

bohatství, průmysl, životní 

prostředí) 

    Riziková místa a situace 

 

 

MTV- etnický původ, 

princip sociálního 

smíru a solidarity, 

kulturní diferenciace                    

 

VDO- principy 

demokracie jako 

formy vlády a 

způsobu rozhodování, 

formy participace 

občanů v politickém 

životě         

 

 

typy plodin pěstovaných v 

různých výškových polohách, 

vliv životního prostředí na 

plodiny 

Hv- písně s tématem voda 

M- graf zalidnění oblastí - 

porovnání - práce na PC 

Př- herbář          

ČJ- regionální pověsti                 

Hv- regionální lidová píseň 

 

 

 LIDÉ KOLEM NÁS 
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CJS-5-2-01 

 

 

 

 

CJS-5-2-02 

 

 

 

 

 

 

 

CJS-5-2-03 

 

 

 

 

 

 

 

CJS-5-2-04 

 vyjádří na základě vlastních 

zkušeností základní vztahy mezi 

lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 

pro soužití ve škole, mezi chlapci a 

dívkami, v rodině, v obci (městě) 

 rozlišuje základní rozdíly mezi i 

lidmi, obhájí a odůvodní své názory, 

připustí svůj omyl a dohodne se na 

společném postupu a řešení 

rozpozná ve svém okolí jednání a 

chování, která se už tolerovat 

nemohou a která porušují základní 

lidská práva nebo demokratické 

principy 

 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 

 poukáže v nejbližším 

společenském a přírodním prostředí 

na změny a některé problémy 

a navrhne možnosti zlepšení 

životního prostředí obce (města) 

 

 Právo a spravedlnost, 

principy demokracie, 

korupce, ochrana občanů a 

majetku, včetně nároků na 

reklamaci 

 Kultura 

 Soužití lidí, ohleduplnost,  

 Chování lidí, etické zásady, 

zvládání vlastní 

emocionality, rizikové 

situace, rizikové chování, 

předcházení konfliktům 

    Základní globální 

problémy  

 

OSV- rozvoj 

schopnosti 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí, regulace 

a sebeorganizace, 

psychohygiena, 

kreativita 

 
VDO- občanská 

společnost a škola, 

občan, občanská 

společnost a stát 

 
MKV- kulturní 

diferenciace, lidské 

vztahy, etnický 

původ, princip 

sociálního smíru a 

solidarity 

 
MV- fungování a vliv 

médií ve společnosti 

 

 

Vv- kresba, malba památek    

LIDÉ A ČAS 

CJS-5-3-01 

 

 

CJS-5-3-02 

 

 

 pracuje s časovými údaji a využívá 

zjištěných údajů k pochopení vztahů 

mezi ději a mezi jevy 

 využívá archivů, knihoven, sbírek 

muzeí a galerií jako informačních 

zdrojů pro pochopení minulosti; 

zdůvodní základní význam 

 Orientace v čase a časový 

řád 

 Pravěk  

 Dávní Slované  

 Velkomoravská říše  

 Konstantin a Metoděj 
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CJS-5-3-03 

 

 

 

CJS-5-3-04 

 

 

 

 

CJS-5-3-05 

chráněných částí přírody, 

nemovitých i movitých kulturních 

památek 

 rozeznává současné a minulé a 

orientuje se v hlavních reáliích 

minulosti a současnosti naší vlasti 

s využitím regionálních specifik 

 srovnává a hodnotí na vybraných 

ukázkách způsob života a práce 

předků na našem území v minulosti 

a současnosti s využitím 

regionálních specifik 

 objasní historické důvody pro 

zařazení státních svátků a 

významných dnů 

 Staré pověsti české 

 Přemyslovci (Přemysl 

Otakar II) Lucemburkové 

(Karel IV.) 

 Husité, Jan Hus  

 Habsburkové (Rudolf II,) 

 Slohy-románský,gotický, 

renesance 

 Regionální památky 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

CJS-5-4-01 

 

 

 

 

CJS-5-4-02 

 

 

CJS-5-4-03 

 

 

 

 

 

CJS-5-4-04 

 

 

 

 

 objevuje a zjišťuje propojenost 

prvků živé a neživé přírody, princip 

rovnováhy přírody a nachází 

souvislosti mezi konečným 

vzhledem přírody a činností člověka 

 vysvětlí na základě elementárních 

poznatků o Zemi jako součásti 

vesmíru souvislost s rozdělením 

času a střídáním ročních období 

 zkoumá základní společenstva ve 

 vybraných lokalitách regionů, 

zdůvodní podstatné vzájemné 

vztahy mezi organismy a nachází 

shody a rozdíly v přizpůsobení 

organismů prostředí 

 porovnává na základě pozorování 

základní projevy života na 

konkrétních organismech, prakticky 

třídí organismy do známých skupin, 

využívá k tomu i jednoduché klíče 

Látky a jejich vlastnosti 

Rostliny, houby, živočichové 

Životní podmínky 

Rovnováha v přírodě 

Ohleduplné chování k přírodě a 

ochrana přírody 

EV- ekosystémy, 

vztah člověka k 

prostředí 

 
EV- ekosystémy, 

zakládní podmínky 

života, lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí, vztah 

člověka k prostředí 

 
OSV - rozvoj 

schopnosti 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace, 

psychohygiena, 

kreativita, kooperace 

a kompetice, řešení 

Vv- kresba rostlin a živočichů                                   

Pč- založení pokusu        

ČJ- sloh - popis zvířete, rostliny                                        

Hv- zpěv písní o zvířatech    

Tv- zdolávání překážkové dráhy 

VV- koláž exotikého zvířete 
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CJS-5-4-05 

 

 

 

 

CJS-5-4-06 

 

 

 

 

CJS-5-4-07 

a atlasy 

 zhodnotí některé konkrétní činnosti 

člověka v přírodě a rozlišuje 

aktivity, které mohou prostředí i 

zdraví člověka podporovat nebo 

poškozovat 

 stručně charakterizuje specifické 

přírodní jevy a z nich vyplývající 

rizika vzniku mimořádných 

událostí; v modelové situaci prokáže 

schopnost se účinně chránit 

 založí jednoduchý pokus, naplánuje 

a zdůvodní postup, vyhodnotí a 

vysvětlí výsledky pokusu 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

CJS-5-5-01 

 

 

 

 

CJS-5-5-02 

 

 

 

 

CJS-5-5-03 

 

 

 

CJS-5-5-04 

 

 

 

 

 

 využívá poznatků o lidském těle 

k vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav a 

podpoře vlastního zdravého 

způsobu života 

 rozlišuje jednotlivé etapy 

lidského života a orientuje se ve 

vývoji dítěte před a po jeho 

narození 

 účelně plánuje svůj čas pro učení, 

práci, zábavu a odpočinek podle 

vlastních potřeb s ohledem na 

oprávněné nároky jiných osob 

 uplatňuje účelné způsoby 

chování v situacích ohrožujících 

zdraví a v modelových situacích 

simulujících mimořádné události; 

vnímá dopravní situaci, správně ji 

vyhodnotí a vyvodí odpovídající 

 Péče o zdraví, zdravá 

výživa, správná výživá, 

výběr a způsoby 

uchovávání potravin, 

vhodná skladba stravy, 

pitný režim 

 Návykové látky a zdraví 

 Dopravní značky, 

předcházení rizikovým 

situacím v dopravě a 

v dopravních prostředcích 

(bezpečnostní prvky) 

 

VDO - občan, 

občanská společnost 

a stát 

 
MTV - lidské vztahy, 

princip sociálního 

smíru a solidarity 

 
EV - ekosystémy, 

základní podmínky 

života, lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí 
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CJS-5-5-05 

 

 

CJS-5-5-06 

 

 

 

CJS-5-5-07 

 

 

CJS-5-5-08 

závěry pro své chování jako chodec 

a cyklista 

 předvede v modelových situacích 

osvojené jednoduché způsoby 

odmítání návykových látek 

 uplatňuje základní dovednosti a 

návyky související s podporou 

zdraví a jeho preventivní ochranou 

 rozpozná život ohrožující 

zranění; ošetří drobná poranění a 

zajistí lékařskou pomoc 

 uplatňuje ohleduplné chování 

k druhému pohlaví a orientuje se 

v bezpečných způsobech 

sexuálního chování mezi chlapci a 

děvčaty v daném věku 

 

 

Ročník: pátý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

MÍSTO KDE ŽIJEME 

CJS-5-1-01 

 

 

 

 určí a vysvětlí polohu svého bydliště 

nebo pobytu vzhledem ke krajině a 

státu 

 

 Kraje ČR 

 Obec, okolní krajina 

(Brno), naše vlast (hl. 

město Praha), regiony ČR 

Evropa a svět (povrch, 

podnebí, vodstvo, fauna a 

flora, Evropské státy a 

jejich hl. města, naši 

sousedé 

VM- Evropa a svět 

nás zajímá    

 

OSV- rozvoj 

schopnosti 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí 

 

Vv- tvorba mapy                     

ČJ- památná místa                

ČJ- sloh - Můj zážitek z prázdnin     

ČJ- sloh - Moje město            

LV - referáty o městech       

M- jízdní řády - výpočet doby 

odjezdu, příjezdu 

Hv- opakování státní hymny 

Př- znalost nerostných surovin, 

typy plodin pěstovaných v 

CJS-5-1-02 

 

 

 

CJS-5-1-03 

 určí světové strany v přírodě i podle 

mapy, orientuje se podle nich a řídí 

se podle zásad bezpečného pohybu a 

pobytu v přírodě 

 rozlišuje mezi náčrty, plány a 
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CJS-5-1-04 

 

 

 

 

 

 

CJS-5-1-05 

 

 

 

 

CJS-5-1-06 

základními typy map; vyhledává 

jednoduché údaje o přírodních 

podmínkách a sídlištích lidí na 

mapách naší republiky, Evropy a 

polokoulí 

 vyhledá typické regionální 

zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, 

jednoduchým způsobem posoudí 

jejich význam z hlediska přírodního, 

historického, politického, správního 

a vlastnického 

 zprostředkuje ostatním zkušenosti, 

zážitky a zajímavosti z vlastních 

cest a porovná způsob života a 

přírodu v naší vlasti i v jiných 

zemích 

   rozlišuje hlavní orgány státní moci 

a některé jejich zástupce, symboly 

našeho státu a jejich význam 

MTV- etnický původ, 

princip sociálního 

smíru a solidarity, 

kulturní diferenciace                    

 
VDO- principy 

demokracie jako 

formy vlády a 

způsobu rozhodování, 

formy participace 

občanů v politickém 

životě         

 

 

různých výškových polohách, 

vliv životního prostředí na 

plodiny 

Hv- písně s tématem voda 

M- graf zalidnění oblastí - 

porovnání - práce na PC 

Př- herbář          

ČJ- regionální pověsti                 

Hv- regionální lidová píseň 
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CJS-5-2-01 

 

 

 

 

CJS-5-2-02 

 

 

 

 

 

 

 

CJS-5-2-03 

 

 

 

 

 

 

 

CJS-5-2-04 

 vyjádří na základě vlastních 

zkušeností základní vztahy mezi 

lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 

pro soužití ve škole, mezi chlapci a 

dívkami, v rodině, v obci (městě) 

 rozlišuje základní rozdíly mezi i 

lidmi, obhájí a odůvodní své názory, 

připustí svůj omyl a dohodne se na 

společném postupu a řešení 

rozpozná ve svém okolí jednání a 

chování, která se už tolerovat 

nemohou a která porušují základní 

lidská práva nebo demokratické 

principy 

 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 

 poukáže v nejbližším 

společenském a přírodním prostředí 

na změny a některé problémy 

a navrhne možnosti zlepšení 

životního prostředí obce (města) 

 

 Právo a spravedlnost 

 Kultura 

 Základní globální problémy 

OSV- rozvoj 

schopnosti 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí, regulace 

a sebeorganizace, 

psychohygiena, 

kreativita 

 
VDO- občanská 

společnost a škola, 

občan, občanská 

společnost a stát 

 
MKV- kulturní 

diferenciace, lidské 

vztahy, etnický 

původ, princip 

sociálního smíru a 

solidarity 

 
MV- fungování a vliv 

médií ve společnosti 

 

 

Vv- kresba, malba památek    

LIDÉ A ČAS 

CJS-5-3-01 

 

 

CJS-5-3-02 

 

 

 pracuje s časovými údaji a využívá 

zjištěných údajů k pochopení vztahů 

mezi ději a mezi jevy 

 využívá archivů, knihoven, sbírek 

muzeí a galerií jako informačních 

zdrojů pro pochopení minulosti; 

zdůvodní základní význam 

 Orientace v čase a časový 

řád 

 Marie Terezia, Josef II, 

 Jan Amos Komenský 

 Novější české dějiny 

 -národní obrození, 
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CJS-5-3-03 

 

 

 

CJS-5-3-04 

 

 

 

 

CJS-5-3-05 

chráněných částí přírody, 

nemovitých i movitých kulturních 

památek 

 rozeznává současné a minulé a 

orientuje se v hlavních reáliích 

minulosti a současnosti naší vlasti 

s využitím regionálních specifik 

 srovnává a hodnotí na vybraných 

ukázkách způsob života a práce 

předků na našem území v minulosti 

a současnosti s využitím 

regionálních specifik 

 objasní historické důvody pro 

zařazení státních svátků a 

významných dnů 

vynálezy 

 -Národní divadlo 

 -1.světová válka 

 -samostatné 

Československo 

 -T.G.Masaryk 

 -1. republika 

 -okupace, 2.světová válka 

 -komunismus (K.Gottwald) 

 -sametová revoluce 

   V Havel, vznik ČR 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

CJS-5-4-01 

 

 

 

 

CJS-5-4-02 

 

 

 

CJS-5-4-03 

 

 

 

 

CJS-5-4-04 

 

 

 

 

 objevuje a zjišťuje propojenost 

prvků živé a neživé přírody, princip 

rovnováhy přírody a nachází 

souvislosti mezi konečným 

vzhledem přírody a činností člověka 

 vysvětlí na základě elementárních 

poznatků o Zemi jako součásti 

vesmíru souvislost s rozdělením 

času a střídáním ročních období 

 zkoumá základní společenstva ve 

 vybraných lokalitách regionů, 

zdůvodní podstatné vzájemné 

vztahy mezi organismy a nachází 

shody a rozdíly v přizpůsobení 

organismů prostředí 

 porovnává na základě pozorování 

základní projevy života na 

konkrétních organismech, prakticky 

třídí organismy do známých skupin, 

využívá k tomu i jednoduché klíče 

 

 

Nerosty, hornina, půda 

 

živočichové 

 

 přírodě 

 Ohleduplné chování k přírodě 

a ochrana přírody 

EV- ekosystémy, 

vztah člověka k 

prostředí 

 
EV- ekosystémy, 

zakládní podmínky 

života, lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí, vztah 

člověka k prostředí 

 
OSV - rozvoj 

schopnosti 

poznávání, 

sebepoznání a 

sebepojetí, 

seberegulace a 

sebeorganizace, 

psychohygiena, 

kreativita, kooperace 

a kompetice, řešení 

Vv- kresba rostlin a živočichů                                   

Pč- založení pokusu        

ČJ- sloh - popis zvířete, rostliny                                        

Hv- zpěv písní o zvířatech    

Tv- zdolávání překážkové dráhy 

VV- koláž exotikého zvířete 
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CJS-5-4-05 

 

 

 

CJS-5-4-06 

 

 

 

CJS-5-4-07 

a atlasy 

 zhodnotí některé konkrétní činnosti 

člověka v přírodě a rozlišuje 

aktivity, které mohou prostředí i 

zdraví člověka podporovat nebo 

poškozovat 

 stručně charakterizuje specifické 

přírodní jevy a z nich vyplývající 

rizika vzniku mimořádných 

událostí; v modelové situaci prokáže 

schopnost se účinně chránit 

 založí jednoduchý pokus, naplánuje 

a zdůvodní postup, vyhodnotí a 

vysvětlí výsledky pokusu 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

CJS-5-5-01 

 

 

 

 

CJS-5-5-02 

 

 

 

CJS-5-5-03 

 

 

 

CJS-5-5-04 

 

 

 

 

 

 

 využívá poznatků o lidském těle 

k vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav a 

podpoře vlastního zdravého 

způsobu života 

 rozlišuje jednotlivé etapy 

lidského života a orientuje se ve 

vývoji dítěte před a po jeho 

narození 

 účelně plánuje svůj čas pro učení, 

práci, zábavu a odpočinek podle 

vlastních potřeb s ohledem na 

oprávněné nároky jiných osob 

 uplatňuje účelné způsoby 

chování v situacích ohrožujících 

zdraví a v modelových situacích 

simulujících mimořádné události; 

vnímá dopravní situaci, správně ji 

vyhodnotí a vyvodí odpovídající 

 Lidské tělo 

 Partnerství, rodičovství, 

základy sexuální výchovy 

 Péče o zdraví, zdravá 

výživa 

 Návykové látky a zdraví 

 Osobní bezpečí 

Situace hromadného 

ohrožení  

VDO - občan, 

občanská společnost 

a stát 

 
MTV - lidské vztahy, 

princip sociálního 

smíru a solidarity 

 
EV - ekosystémy, 

základní podmínky 

života, lidské aktivity 

a problémy životního 

prostředí 
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CJS-5-5-05 

 

 

CJS-5-5-06 

 

 

CJS-5-5-07 

 

 

CJS-5-5-08 

závěry pro své chování jako chodec 

a cyklista 

 předvede v modelových situacích 

osvojené jednoduché způsoby 

odmítání návykových látek 

 uplatňuje základní dovednosti a 

návyky související s podporou 

zdraví a jeho preventivní ochranou 

 rozpozná život ohrožující 

zranění; ošetří drobná poranění a 

zajistí lékařskou pomoc 

 uplatňuje ohleduplné chování 

k druhému pohlaví a orientuje se 

v bezpečných způsobech 

sexuálního chování mezi chlapci a 

děvčaty v daném věku 

 

 

 

Umění a kultura 

Hudební výchova 

Očekávané výstupy – 1. období  

žák  

HV-3-1-01 

 

HV-3-1-02 

 

zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase 

rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem 
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HV-3-1-03 

HV-3-1-04 

 

HV-3-1-05 

 

HV-3-1-06 

 

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře 

reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjedřuje metrum, 

tempo, dynamiku, směr melodie 

rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a 

dynamické změny v proudu znějící hudby 

rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší 

hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák  

HV-3-1-01p 

HV-3-1-02p 

 

HV-3-1-04p 

HV-3-1-05p 

- 

 

zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty 

správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i 

při zpěvu 

reaguje pohybem na tempové a rytmické změny 

rozliší sílu zvuku 

pozorně vnímá jednoduché skladby 

Očekávané výstupy – 2. období 

 

žák 

 

HV-5-1-01 

 

 

HV-5-1-02 

 

 

HV-5-1-03 

 

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 

realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, 

hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 

zapsanou pomocí not 

využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností 

jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i 
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HV-5-1-04 

HV-5-1-05 

 

HV-5-1-06 

 

 

HV-5-1-07 

 

k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, 

mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace 

rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních 

výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, 

dynamické i zřetelné harmonické změny 

ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě 

individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák  

HV-5-1-01p 

HV-5-1-02p, HV-5-1-07p 

 

HV-5-1-03p 

 

HV-5-1-06p 

 

- 

 

- 

zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem 

propojí vlastní pohyb s hudbou 

doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje 

odliší tóny podle výšky, síly a barvy 

pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb 

správně hospodaří s dechem při interpretaci písní a frázování 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu 

vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce 

a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. 
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Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných 

pěveckých návyků. 

Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci. 

Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. 

Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí 

se hudbu analyzovat a interpretovat. 

 

 

1. stupeň ZŠ 

 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 

Hudební výchova zahrnuje vokální, instrumentální, hudebně pohybové, hudebně tvořivé a percepční složky, které se vzájemně propojují a doplňují. Žáci 

získávají základní pěvecké návyky a dovednosti, seznamují se se hrou na jednoduché hudební nástroje, reagují na hudbu pohybem a poznávají hudbu v různých 

žánrech a stylech. Hudební výchova rozvíjí celkovou dětskou hudebnost, dětské schopnosti, které se projevují sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, 

instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými dovednostmi. Hv je vyučována ve všech ročnících prvního stupně 1 hodina týdně. 

K výuce je využívána učebna s klavírem, keyboard ,CD přehrávač ,Orffův instrumentář. 

 

 

Časové vymezení vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 

 

 1. stupeň 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Počet hodin 1 1 1 1 1 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení 

Učitel: 
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 vede žáka rozvíjení hudebnosti v oblasti hudebního sluchu,hlasu,smyslu pro rytmus,hudební paměti, představivosti a fantazie 

 rozvíjí reprodukční a částečně produkční dovednosti 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

 učíme žáky různým technikám soužící k vyjádření hudebního projevu 

 podporujeme netradiční způsoby hudebního řešení 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní 

Učitel: 

 učíme žáky vnímat hudbu jako důležitou součást mezilidské komunikace 

 

 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální 

Učitel: 

 vedeme k pochopení emocionálního působení hudby jako prostředek vytváření vztahů mezi lidmi  

 kriticky hodnotit práci svou i jiných lidí 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské 

Učitel: 

 vedeme k pochopení emocionálního působení hudby jako prostředek vytváření vztahů mezi lidmi 

 kriticky hodnotit práci svou i jiných lidí 

 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní 

Učitel: 

 vedeme žáka k osobní účasti na v tvůrčím procesu 
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Ročník: první 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO  

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-3-1-01 

 
 rozlišuje hlasy, zvuky a tóny kolem 

sebe 

 správně dýchá, rovně stojí, či sedí 

 osvojuje si dětská říkadla a 

rozpočitadla 

 dbá na lehké uvolněné tvoření tónů 

 procvičuje si výslovnost 

jednotlivých samohlásek a 

souhlásek 

 získává správné pěvecké návyky 

(lehké nasazení – uvolněný plynulý 

zpěv, správné dýchání, zřetelná 

výslovnost) 

  

 Dechová cvičení 

 Mluvní cvičení 

 Nasazení, tvorba tónu 

  JČ-rozvíjení mluveného 

projevu 

 TV-správné dýchání 

 TV-zapojení pohybu 

v rytmu 

 - pozorování počasí a 

změn v přírodě 

 

HV-3-1-02 

 
 všímá si celkového rázu písně, 

pozoruje rytmus 

 správně vyslovuje, tleská rytmus 

 vymýšlí melodii k říkadlům. 

 pozná píseň podle rytmického úryvku 

 hraje hudební hry  

 pozná tóny vysoké a hluboké, krátké 

a dlouhé  

 pozná, že melodie stoupá, klesá a je 

stejně vysoká  

 
opakuje,zesiluje a zeslabuje, 

zrychluje čí zpomaluje 

 Rytmizace 

 Melodizace 

 Tóny vysoké, hluboké, krátké 

dlouhé 

 Melodie stoupavá, klesavá 

 Dynamika 
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 ení 

učitelem si ji pouze představuje a pak 

opět pokračuje ve hře  

 ,,Na ztracenou melodii“ 

 při zpívání se skupinou žáků se 

plynule střídá ve hře ,, Na štafetu” 

INSTRUMENTALNÍ ČINNOSTI 

HV-3-1-03 

 
 seznámí se s technikou hry na Orffův 

hudební instrumentář 

 hraje rytmus na rytmické nástroje, 

doprovází píseň 

 Technika hry na Orffův 

instrumentář 

 

  

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

HV-3-1-04 

 
 využívá hry na tělo  

 část textu zpívá, některá slova 

znázorňuje pohybem  

 rukou naznačuje postup melodie  

 pochoduje a tančí podle rytmu 

poslechové skladby  

 připojí vhodný pohybový doprovod 

k písni  

 tancuje v rytmu hudby 

 v souladu s metrem provádí hudební 

opakování hry  

 napodobuje formou hry různé 

pracovní činnosti 

 Pohybové vyjádření písně 

 Pohybový doprovod  

poslechové skladby  

 Taneční hry se zpěvem  

  

 

 Prv-lidové tradice na 

Vánoce 

 -literární žánry-

pohádka 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

HV-3-1-05 

 
 rozlišuje délku a výšku tónů 

  rozezná melodii vzestupnou a 

sestupnou 

 Kvalita tónu- délka, výška, síla 

 Pohyb melodie- vzestupná, 

sestupná 

  

HV-3-1-06 

 
 podle ukázky pozná píseň a určí ráz 

skladby (ukolébavka, tanec, píseň, 

pochod) 

 rozezná písničky s doprovodem 

 Hudební styly a žánry- 

ukolébavka, pochod 

 Hudba vokální, instrumentální 

a vokálně -instrumentální 
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hudebního nástroje a bez doprovodu 

 

Ročník: druhý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO  

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-3-1-01 

 
 správně se nadechuje nosem,zadrží 

dech, nezvedá ramena  

 dbá na správné rovné sezení při 

zpěvu, rovné držení vstoje 

 osvojuje si dětská říkadla a 

rozpočitadla 

 dbá na lehké uvolněné tvoření tónů 

 procvičuje si výslovnost 

jednotlivých samohlásek a 

souhlásek 

 získává správné pěvecké návyky 

(lehké nasazení – uvolněný plynulý 

zpěv, správné dýchání, zřetelná 

výslovnost) 

 na základě svých dispozic zpívá 

intonačně čistě 

 intonuje melodii klesavou a 

stoupavou 

 pozná a ve správném tempu zazpívá 

píseň pomalou a rychlou 

 zpívá píseň po částech, formou hry  

 rozpozná ukolébavku, zpívá slabě 

 zpívá a tleská doby při pochodu 

 střídá sólový zpěv se zpěvem celé 

 Dechová  cvičení 

 Mluvní cvičení 

 Nasazení, tvorba tónu 

  Intonace klesavé a stoupavé 

melodie 

 Intonace pomalé a rychlé písně 

  JČ-rozvíjení mluveného 

projevu 

 TV-správné dýchání 

 TV-zapojení pohybu 

v rytmu 

 - pozorování počasí a 

změn v přírodě 
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třídy  

 podle počátečních úryvků pozná 

známou píseň 

 zpívá melodickou otázku nebo na 

otázku odpovídá ve hře 

 určí podle zápisu v učebnici druh 

písně  

 

HV-3-1-02 

 
 hrou na tělo naznačuje rytmus 

 vytleská krátké a dlouhé slabiky 

 pozná píseň podle rytmu v rytmické 

hádance) 

 ukazuje, vyťuká rytmus písně ve hře  

 opakuje písně formou hudebních  

 hádanek 

 melodizuje říkadlo, vytváří vlastní 

melodii  

 pokračuje v elementární melodizaci 

slov a textů 

 vymýšlí jednoduchý nápěv  

 pozná rozdíl mezi krátkými a 

dlouhými tóny 

 sluchem pozná, kdy melodie stoupá či 

klesá 

 ukončuje popěvek podle svého 

hudebního cítění ve hře 

 

 Rytmizace 

 Melodizace 

 Tóny krátké, dlouhé 

 Melodie stoupavá a klesavá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTALNÍ ČINNOSTI 

HV-3-1-03 

 
 tleská rytmus, doprovází říkadla, 

popěvky hrou na rytmické nástroje 

 píseň rytmicky deklamuje, doprovází 

na triangl  

 doprovází píseň hrou na rytmické 

 Hra na Orffův instrumentář   
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nástroje 

 předvádí hru na nástroje ve hře 

 všímá si předehry, mezihry a dohry 

 

 

 

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

HV-3-1-04 

 
 rukou naznačuje pohyb melodie 

 určuje charakter písní- rychlá, 

pomalá, taneční, pochodová) 

 melodii ztvární pohybem 

 využívá hry na tělo jako doprovod 

k písni 

 – krok,  

 
poskok   

 dovede správně v rytmu hudby 

pochodovat  

 pohybem předvádí počasí, hraje   

 s rytm. nástroji ve hře  

  

 Pohybové vyjádření  melodie- 

písně 

 Pohybový doprovod poslechové 

skladby 

 Taneční hry se zpěvem 

  

 

 Prv-lidové tradice na 

Vánoce 

 -literární žánry-

pohádka 

 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

HV-3-1-05 

 
 rozliší kvality tónu- délku, sílu, 

barvu, výšku 

 rozliší dynamická znaménka p, mf, f 

 Kvalita tónu- délka, síla, barva, 

výška 

 Dynamická znaménka p, mf, f 

  

HV-3-1-06 

 
 pokračuje ve sluchovém pozorování 

a rozlišování zvuků kolem nás 

(vysoké, hluboké, ostré a jemné, 

příjemné a nepříjemné) 

 pozná tvar a zvuk hud. nástrojů 

 pozná hud. nástroje na obrázku 

 Rozlišení kvality zvuků 

 Hudební nástroje- tvar, zvuk 
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připomenu hud. nástroje (I. Hurník 

– Nekonečná pohádka – klavír, 

trubka, pozoun, flétna, kontrabas) 

 

Ročník: třetí 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO  

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-3-1-01 

 
 provádí správnou tvorbu tónů a 

dýchání při zpěvu 

 utvoří hlavový tón  

 improvizuje text - (jak se to rýmuje) 

 intonuje píseň podle notového 

zápisu (tóny c1 – e1 – g1 – e1 – d1 

– c1) 

 na základě svých dispozic zpívá 

intonačně a rytmicky přesně  

 použije mluvený a zpívaný kánon  

 

 Dechove cvičení  

 Mluvní cvičení- jazykolamy 

 Nasazení, tvorba tónu 

 Intonace v tercii 

 

  JČ-rozvíjení mluveného 

projevu 

 TV-správné dýchání 

 TV-zapojení pohybu 

v rytmu 

 Prv- pozorování počasí a 

změn v přírodě 

 

HV-3-1-02 

 
 imituje podle hraného a zpívaného 

vzoru  

 použije mluvený a zpívaný kánon  

 zpívá a tleská rytmicky přesně  

 orientuje se v notovém záznamu 

písně 

 rozpozná notový záznam v C dur 

 určí noty a pomlky podle délky-celé, 

půlové, čtvrťové 

 Imitace hraného a zpívaného 

vzoru 

 Rytmizace  

 Záznam vokální hudby- 

orientace v notovém zápisu 

  Stupnice C dur 

 Délky not a pomlk- celá, 

půlová, čtvrťová 

 Takt 2/4, 3/4, 4/4  

 



strana  56 

 

 

 z notového zápisu vyčte 2/4, ¾, 4/4 

takt 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTALNÍ ČINNOSTI 

HV-3-1-03 

 
 je schopen provést ukončení melodie 

 pomocí hudebních nástrojů 

využívá jednoduché hudební nástroje 

k doprovodné hře 

 vytvoří jednoduchou předehru a 

dohru písně  

 interpretuje rytmus na hudební 

nástroje  

 Hra na Orffův instrumentář- 

-rytmus, předehra, dohra 

  

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

HV-3-1-04 

 
 vyjádří pohybem polku 

 vyjádří pohybem tempo 

 provádí taneční hry se zpěvem 

 reaguje pohybem na hudbu- hudba 

pochodová 

 vlastním pohybem vyjádří hudbu 

 vyjádří pohybem melodii 

vzestupnou a sestupnou  

 reaguje pohybem na znějící hudbu, 

 vyjádří správné tempo 

 Taneční hry se zpěvem   

 

 TV-polkový krok 

 TV- taneční prvky 

 TV-pochod 

 TV-spojení pohybu a 

hudby  

  rozpozná a taktuje 2/4, ¾, 4/4    Taktování   

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

HV-3-1-05 

 
 rozliší barvu a výšku tónů       Kvality tónů 

 

  

HV-3-1-06  rozpozná hudbu instrumentální       Hudba vokální a instrumentální   
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  hudba taneční- určí polku 

 určí dílo, ze kterého je hymna 

 Polka 

 Státní hymna ČR 

 

Ročník: čtvrtý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO  

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-5-1-01 

 
  

 procvičuje zřetelnou artikulaci 

jednotlivých hlásek (jazykolany) 

 rozšiřuje svůj hlasový rozsah 

 zpívá intonačně čistě, improvizuje 

text  

 intonuje píseň podle grafického 

záznamu  

 zazpívá jednoduchý dvojhlas-tercie 

 orientuje se v notovém zápise 

 z notového zápisu vyčte 2/4, ¾ ,4/4    

takt 

 v textu vyhledá a vysvětlí slovo 

repetice  

 určí durovou tóninu 

 vyhledá noty půlové, čtvrťové a 

osminové  

 určí délky not v písni  

 rozliší f, mf, p 

 Dechová cvičení 

 Mluvní cvičení 

 Nasazení, tvorba tónu 

 Intonace 

 Dvojhlas 

 Repetice 

 Píseň lidová, umělá 

 Záznam vokální hudby 

 -rozvíjení mluveného 

projevu 

   

HV-5-1-02 

 

 nota celá, půlová,čtvrťová, 
      osminová, půlová s tečkou 
 pomlky 
 vytvoření jednoduchého 

 

 Takt 2/4, ¾, 4/4 
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      rytmického zápisu 
 takt 4/4, 3/4, 2/4 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTALNÍ ČINNOSTI 

HV-5-1-03 

 

 

 

 

 využívá jednoduché hudební  

 nástroje k doprovodné hře 

 vytváří jednoduchou dohru  

 na hudební nástroje ve 2/4 taktu 

 využije hudební nástroje k předehře 

a dohře 

 Orffovy nástroje – rytmický 

doprovod k písním 

 

 Rytmizace, rytmický doprovod 

 Hudební improvizace 

 Předehra, dohra 

 

  

HV-5-1-04 

 
 rozpozná hudební formu  Malá písňová forma (a, a-b) 

 

  

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

HV-5-1-05 

 
 rozpozná poslechem 2/4, 3/4 takt 

 pozná podle obrázku, hud. ukázky 

smyčcové hudební nástroje 

 pozná podle obrázku, hud. ukázky 

žesťové hudební nástroje 

 rozpozná ukolébavku 

 poslechem určí dynamická  

 znaménka (f, mf, p) 

 porovná hudbu vokální  

 a instrumentální 

 poslechem rozliší hudební nástroje 

 zhodnotí hudební výrazové 

 prosředky 

 Dětský sbor 

 Hudební nástroje smyčcové 

 Hudebmí nástroje žesťové 

 Hudební nástroje dechové 

dřevěné 

 Rondo 

 L. Janáček 

 B. Martinů 

 B. Smetana 

 A. Michna z Otradovic 

 J.J. Ryba- Česká mše vánoční 

 J. Strauss 

 W. A. Mozart 

  

 

 -ilustrace 

hudebních děl 

-Orientace na 

mapě       
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HV-5-1-06 

 
 pozná dynamické značky- piáno, 

mezzoforte, forte, 

 zeslabovat, zesilovat 

  pozná metrum, rytmus 

 orientuje se ve skladbách  českých 

skladatelů  

 Dynamická znaménka 

 Metrum 

 

 

 

 

 –Životopisy slavných 

osobností 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

HV-5-1-07 

 
 dokáže taktovat píseń  

 vyjádří píseň pohybem 

 předvede polku 

 dokáže taktovat ¾ takt 

 znázorní pohybem valčík 

 improvizuje pohybem rytmus 

 pozná hudbu pochodovou 

 

 Pochod 

 Polkový krok 

 Valčíkový krok 

 Pohybová improvizace 

  TV-polkový krok, 

valčíkový krok 

 

Ročník: pátý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO  

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

HV-5-1-01 

 
 provádí správné dýchání, nasazení a 

tvorba tónu 

 rozšiřuje svůj hlasový rozsah 

 zpívá píseń intonačně čistě 

 rozpozná durovou a molovou  

tóninu 

 intonuje čistě durovou tóninu 

 orientuje se v notovém zápise 

 Dechová cvičení 

 Mluvní cvičení 

 Nasazení, tvorba tónu 

 Intonace 

 Dvojhlas a vícehlas 

 Repetice 

 Píseň lidová, umělá 

 Záznam vokální hudby- noty, 
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 skladbu intonuje podle zápisu 

 zazpívá dvojhlas 

 zpívá dvojhlasý a tříhlasý kánon 

 v notovém záznamu určí 2/4 takt, 

 ¾ takt, 4/4 takt 

 rozpozná repetici  

 v notovém zápise vyhledá noty celé 

,půlové, čtvrťové a osminové, 

šesnáctinové a určí jejich délku 

 v grafickém záznamu najde noty 

s tečkou a určí jejich délku 

 v textu najde a rozliší pomlky  

 vyhledá a porovná noty a pomlky 

osminové se čtvrťovými 

 vyhledá a určí noty půlové, čtvrťové 

a osminové s tečkami 

 použije dynamická znaménka 

 p, crese, dim, f 

 pozná  2/ 4, ¾ , 4/ 4 takt a zataktuje 

jej 

 reaguje pohybem na hudbu 

 pantomimou vyjádří píseň 

 pohybem vyjádří tempo písně 

 

pomlky, posuvky, křížky, 

béčka 

 Předtaktí 

 Předznamenání 

 Legato 

 Ligatura 

 Stupnice dur a moll 

 

HV-5-1-02 

 

 nota celá, půlová,čtvrťová, 
osminová, půlová s tečkou 

 pomlky 
 vytvoří  jednoduchého 

rytmického zápisu 
 takt 4/4, 3/4, 2/4 

 Zpěv jednoduché písně podle 

not 

 

 

INSTRUMENTALNÍ ČINNOSTI 

HV-5-1-03 

 
 z poslechu pozná rytmus  Rytmizace, rytmický doprovod   
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 využívá hudební nástroje  

 k doprovodné hře  

 na hudební nástroj zahraje správný  

 rytmus písně  

  

 Hudební improvizace 

 

HV-5-1-04 

 
 rozpozná jednoduchou formu písně 

či skladby 

 Forma písně   

HV-5-1-05 

 
 vytvoří k písni předehru, dohru , 

mezihru 

 

 Předehra, dohra, mezihra   

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

HV-5-1-06 

 
 Rozpozná poslechem 2/4 , ¾,takt 

 Pozná podle obrázku, hud. ukázky 

 smyčcové hudební nástroje 

 Rozpozná ukolébavku 

 Poslechem určí dynamická  

 znaménka (f, mf, p) 

 Pozná podle obrázku, hud. ukázky 

 žesťové hudební nástroje 

 Porovná hudbu vokální  

 a instrumentální 

 Rozpozná hudební formu 

 Poslechem rozliší hudební nástroje 

 Zhodnotí hudební výrazové 

 prosředky 

 pozná metrum, rytmus 

  

 Rytmická předehra 

 Rytmická dohra 

 L. Janáček 

 F.X. Brixi 

 J.J. Ryba 

 W. A. Mozart 

 Symfonický orchestr 

 Lidová kapela 

 Hudba homofonní a polyfonní 

 V. Novák 

 J. S. Bach 

 Jazz 

 Swing 

 Charleston 

 Rock and roll 

  

 

  

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

HV-5-1-07 

 
 Rozliší a znázorní pohybem valčík 

 Ztvárňuje hudbu pomocí tanečních  

 Pochod 

 Polka 
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 kroků 

 Předvede pohybovou improvizaci 

 Znázorní vlastní pocity pantomimou 

 Valčík 

 Pohybová improvizace 

 

Výtvarná výchova 

MÍSTO, KDE ŽIJEME  

Očekávané výstupy – 1. období  

žák  

VV-3-3-01 

 

VV-3-1-02 

 

VV-3-1-03 

 

VV-3-1-04 

 

 

 

VV-3-1-05 

rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjadření 

(linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává a je třídí na základě 

odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

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 

vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich 

vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 

interpretuje podle svých schopností ruzná vizuálně obrazná 

vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní 

zkušeností 

na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah 

vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 

upravil 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 
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opatření:  

žák  

VV-3-1-01p až VV-5-1-05p 

VV-3-1-01p 

 

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p 

zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu 

pojmenovává, rozpoznává a porovnává linie, barvy, tvary, 

objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na 

příkladech z běžného života( s dopomocí učitele) 

uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích 

činnostech, je schopen výsledky své činnosti sdělit svým 

spolužákům 

 

 

Výtvarná výchova 

Očekávané výstupy – 2. období  

žák  
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VV-5-1-01 

 

VV-5-1-02 

 

 

VV-5-1-03 

 

VV-5-1-04 

 

VV-5-1-05 

 

 

VV-5-1-06 

VV-5-1-07 

 

 

při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě 

vztahů(světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

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  

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 

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 

osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vy jádření, pro 

vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky(včetně prostředků a postupů 

současného výtvarného umění) 

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

nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, 

vybral či upravil 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření:  

žák  
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VV-5-1-01p až VV-5-1-07p 

VV-5-1-01p, VV-5-1-02p 

 

VV-5-1-03p, VV-5-1-04p 

 

VV-5-1-06p 

 

 

uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr 

rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy(kontrasty – 

velikost, barevný kontrast), uplatňuje je podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i umělecké 

produkce i na příkladech z běžného života(s dopomocí učitele) 

při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

Vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní ostatních i uměleckého díla 

 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 
Předmět Výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. 
Výtvarná výchova se na naší škole vyučuje ve všech ročnících prvního i druhého stupně. Časová dotace předmětu na prvním stupni je v 1.- 3.ročníku 1 

hodina týdně, ve 4.a 5.ročníku 2 hodiny týdně.  
Realizace předmětu probíhá jak ve třídách, tak ve volné přírodě. Využíváme rovněž keramickou dílnu. 
Výtvarná výchova je založena na tvůrčích činnostech – vnímání, tvorbě a interpretaci. Předmět výtvarná výchova vychází z pozorování a zkušenosti 

žáků. Prostřednictvím tvůrčí činnosti umožňuje vyjádřit osobní pocity a prožitky. Využívá různé umělecké vyjadřovací prostředky, včetně informačních a 
komunikačních technologií. Seznamováním s uměleckými díly vede žáky k hlubšímu vztahu k umění a tolerantnímu 
přístupu k různým kulturám. Především se zaměřujeme na rozvoj fantazie a tvořivosti s ohledem na nadání a schopnosti dítěte. 

Předmět Výtvarná výchova je realizován prostřednictvím následujících tvůrčích činností: 

Rozvíjení smyslové citlivosti – činnosti, které umožňují žákovi vnímat realitu různými smysly a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr vhodných 

vyjadřovacích prostředků. 

Uplatňování subjektivity – činnosti, které vedou žáka k uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci 
Ověřování komunikačních účinků – činnosti, které umožňují žákovi vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro 

uplatnění výsledků vlastní tvorby i dalších děl výtvarného umění 
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Nejčastěji uplatňovanou formou práce ve výtvarné výchově na naší škole je vyučovací hodina, individuální a skupinová práce. Mezi metody 
práce, které nejčastěji používáme, patří výtvarná hra, experiment a pozorování. Jsou zařazovány také dlouhodobé a 

krátkodobé výtvarné projekty, exkurze a návštěvy výstav, besedy nad uměleckými díly. 
Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Výtvarná výchova jsme zařadili tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k 

myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova. Na druhém stupni potom také průřezová témata: 

Výchova demokratického občana a Mediální výchova. 
 
Výchovné a vzdělávací postupy, které v předmětu Výtvarná výchova směřují k utváření klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení: 

• žáci jsou vedeni k efektivnímu využívání tvůrčí činnosti v praktickém životě 

• žáci se učí používat základní výtvarnou terminologii 

• žákům je umožněna návštěva galerií, muzeí nebo výstav, kde rozvíjejí základy společenského vystupování a subjektivního vnímání výtvarných děl 

• žáci se snaží posoudit vlastní pokrok a kriticky hodnotit výsledky své práce 

• žáci se učí pracovat ve skupinách 
 
Kompetence k řešení problémů: 

• žákům jsou předkládány náměty tak, aby mohli často volit samostatný způsob řešení 

• při zvládání výtvarného úkolu si žáci ověřují správnost řešení, učí se hledat osobitou cestu 

• žáci jsou vedeni k tomu, aby k řešení tvůrčí činnosti dovedli použít různé výtvarné techniky 

• talentovaní žáci se mohou zapojit do výtvarných soutěží 
 
Kompetence komunikativní: 

• žáci se učí porozumět pokynům učitele 

• žáci se snaží při skupinové práci dodržovat zásady slušného chování při komunikaci 

• žáci se učí vhodnou formou obhájit svůj názor 

• žáci se pod vedením učitelů učí orientovat v mediální tvorbě (tiskoviny, televize, reklama, film, elektronická média) a využívat informační prameny pro 
svoji práci 

• žáci se snaží podle svých sil o prezentaci výtvarných činností na veřejnosti ( výstavy, nástěnky, třídní občasníky, pozvánky,…) 
 
Kompetence sociální a personální: 

• žáci jsou vedeni ke spolupráci, pomoci méně nadaným spolužákům a učí se nepodceňovat práci druhých, respektovat jejich výtvarné vyjádření 

• žáci jsou vedeni k hodnocení práce (své i ostatních) 

• žáci se úměrně svému věku podílejí na realizaci projektů 
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Kompetence občanské: 

• žáci poznávají kulturní výtvarné dědictví 

• žáci se učí podílet na prezentaci školy, zapojují se do kulturních tradic školy 

• žáci se seznamují se zásadami ochrany životního prostředí a jsou vedeni k tolerantnímu přístupu ke kulturním projevům jiných národů a skupin 
 
Kompetence pracovní: 

• žáci jsou vedeni k bezpečnému používání výtvarných materiálů a nástrojů 

• žáci si vytvářejí pozitivní vztah k manuálním činnostem potřebným k dalšímu vzdělávání i v praktickém životě 

• žáci se učí chránit zdraví své i druhých, jsou vedeni k ochraně životního prostředí 

• žáci pomáhají při propagačních aktivitách školy ( výstavy, nástěnky ) a v rámci svých schopností se zapojují do výtvarných soutěží 

 

Ročník: první 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

                                                                                           VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

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 

rozlišování barev, tvarů, linií 
poznávání výtvarných materiálů – 

hra s papírem, papírovou hmotou, 
plastelínou 

pozorování přírodnin 

 Matematika – geometrické 
tvary 

Prvouka – poznávání přírodnin 

Pracovní výchova – práce s papírem 

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 

výtvarné vyjádření na základě 
představ a fantazie 

vyhledávání a dotváření přírodnin 
seskupování a kombinování 

přírodních materiálů (listy, 
kamínky, apod.) 

otiskování přírodnin 

 Český jazyk – porozumění 

pokynům; zdvořilostní obraty 

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými 

smysly a pro jejich vizuálně obrazné 

vyjádření volí vhodné prostředky 

výtvarné hry a experimenty 
grafický záznam pohybu 

  

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné 

interpretace porovnává se svojí dosavadní 

zkušeností 

výtvarné vyjádření na základě životních 
zážitků – domov a škola, roční 
období, počasí, apod. 

ilustrace krátkého textu – říkanka, 

písnička 

 Matematika – vytváření 

souborů s daným počtem 

prvků; 

roční období, dny v týdnu, 

hodiny 
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VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral či upravil 

aktivní práce s ilustrací   

 

Ročník: druhý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIVO, POZNÁMKY 

 

 žák    

VV-1-3-01 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 

míchání barev 
poznávání výtvarných materiálů 

– 
hra s papírem, papírovou 
hmotou, 
plastelínou, keramickou 

hlínou, pískem 

pozorování přírodnin 

 Český jazyk – porozumění 
pokynům 

Pracovní výchova – 

práce s papírem 

VV-1-3-02 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 

výtvarné vyjádření na základě 
představ a fantazie 

sbírání přírodnin a 
materiálů, vytváření 
souborů zajímavých 
předmětů 

otisky a frotáže 

 Prvouka – poznávání 
přírodnin 

VV-1-3-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými 

smysly a pro jejich vizuálně obrazné 

vyjádření volí vhodné prostředky 

výtvarné hry a 

experimenty 
čáry – prostředky 

rozvoje 
kreslířského 
pohybu ruky 

  

VV-1-3-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné 

interpretace porovnává se svojí dosavadní 

zkušeností 

výtvarné vyjádření na 
základě životních 
zkušeností (svět dětí a 
dospělých, 
slavnosti,zvířata a 
rostliny, zvuky, vůně 
chutě) 

Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech Evropa a svět 

nás zajímá - rodinné příběhy, 

zážitky z cestování 

Český jazyk, Anglický 

jazyk – 
ilustrace příběhů 

Anglický jazyk – 

přání k 

narozeninám 

Český jazyk – rozpočitadla, 
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ilustrace textu – písnička, 

pohádka 
říkadla 
Matematika – 

orientace v čase, 

kalendář 

Hudební výchova – 

pocity z hudby 

VV-1-3-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně 

vytvořil, vybral či upravil 

porovnávání ilustrací – knihy 

pro děti, časopisy, 

kreslený film 

výzdoba třídy, školy 
příspěvek do výtvarné soutěže 

 Český jazyk – vyjádření 

pocitů 

Pracovní výchova – 

práce podle slovního 

návodu 

Ročník:třetí 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIVO, POZNÁMKY 

 

VV-1-3-01 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 

poznávání vlastností barev – 
barvy husté, řídké; světlé, 
tmavé; základní 

práce s různým 
výtvarným materiálem 
– papír, papírová 
hmota, plastelína, 
keramická hlína, textil, 
vlna, špejle 

 Český jazyk – porozumění 
pokynům 

Pracovní výchova– 

práce s papírem 

VV-1-3-02 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 

výtvarné vyjádření na základě 
představ a fantazie 

sbírání přírodnin, 
vytváření souborů zajímavých 

předmětů 

frotáže, otiskování, 

koláže a mozaiky 

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní rozvoj - Kreativita - rozvoj 

tvořivosti a originality 

Prvouka – poznávání 
přírodnin; vesmír 

VV-1-3-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými 

smysly a pro jejich vizuálně obrazné 

vyjádření volí vhodné prostředky 

lineární hry – průprava 
pro zvládnutí linky 

vedení linie v různých 

plastických materiálech – 

přítlak, odlehčení, 

rovnoběžnost, křížení, 

apod. 
výtvarné vyjádření 

 Matematika – souměrné 
útvary v rovině 

Český jazyk – 

obrázková osnova; 

vyjadřování pocitů 
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prožitků – z 
divadelního nebo 
představení 

VV-1-3-04 interpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření; odlišné 

interpretace porovnává se svojí dosavadní 

zkušeností 

výtvarné vyjádření na základě 
životních zkušeností – lidé a 
svět, živočichové a jejich 
prostředí, způsob jejich 
života, krajina a 

stopy lidské činnosti, apod. 

ilustrace textu – mimočítanková 
četba 
hračka, loutka – tvar, 

materiál 

Osobnostní a sociální výchova 

Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy - 

péče o dobré vztahy, vzájemná 

pomoc, respektování 

Český jazyk – ilustrace 
textu 
Prvouka – ekosystémy 

Anglický jazyk - 

živočichové 

VV-1-3-05 vytvořil, vybral či upravil výtvarného umění – malířství, 
sochařství, architektura 

výzdoba třídy, školy 
příspěvek do výtvarné soutěže, 

časopisu, kroniky, apod. 

z odliš.prostředí do kolektivu stavebnic a různých 

materiálů 

 

 

Ročník:čtvrtý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIVO, POZNÁMKY 

 

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) 

základní vlastnosti barvy, 
barevný kontrast, barvy 
základní a doplňkové 

poznávání vlastností 
plastického materiálu – 
pevnost, ohebnost, tažnost 

 Český jazyk – pravidla 
rozhovoru při skupinové 

práci 

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 

linie – výtvarný výraz 
různých nástrojů a 
materiálů 

dekorativní řazení prvků v ploše 
symetrie, asymetrie 
písmeno jako dekorativní prvek 

– 
psané, kreslené, 

vytrhávané, 

 Český jazyk – hra s 
písmem 
Matematika – základní 

rovinné útvary; útvary 

souměrné podle osy 
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vystřihované, ryté, 

modelované 

hra s písmem, řazení slov 
proporce lidské postavy a hlavy 

- 
seznámení 

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 

výtvarné vyjádření na 
základě životních 
zkušeností, pocitů, 
představ a fantazie 

spojení obrazu a slova (komiks) 

Multikulturní výchova Multikulturalita 
- naslouchání, vstřícný postoj k 

odlišnostem, komunikace 

Český jazyk, Anglický 
jazyk – 
komiks, ilustrace 

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu 

zrakového vnímání dalšími smysly; uplatňuje 

je v plošné, objemové i prostorové tvorbě 

výtvarné vyjádření prožitků 
z jiných uměleckých okruhů 
– 

přepis zvuku hudebního 

nástroje, hlasu, vyjádření 

tance, dojmu 

z divadelního nebo filmového 
představení 

Enviromentální výchova 

Základní podmínky života - význam 

vody pro lidský život 

Hudební výchova – 

vyjádření 
pocitů z hudebního díla 

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) 

užitá a dekorativní tvorba – 
experimentování, výběr z 
hlediska účelu (bytové 
prostředí, oděvy,apod. 

hračky v minulosti i současnosti 
objekt přírodní a technický 

 Český jazyk – pracovní 

postup 

Pracovní výchova – 

výrobky z textilu 

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako 

ke zdroji inspirace 

aktivní kontakt s uměleckým 

dílem 
– film, média, atd. 

seznamování s uměleckými 
díly – beseda, návštěva 
muzea, prohlídka 
pamětihodnosti, města 

základní umělecké stavební 

slohy 
základní druhy výtvarného 

umění 
– malířství, sochařství, 

architektura, grafika, 

design průmyslový a 

oděvní 

 Český jazyk – vyjádření 
pocitů 
z umělec.díla 

Vlastivěda – 

prohlídka 

pamětihodností 

města, 

zákl.stavební slohy 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních prezentace vlastní výtvarné  Český jazyk – 
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vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 

upravil 

tvorby 
– výzdoba třídy a školy, 
výstava 

příspěvek do výtvarné soutěže, 
časopisu . 

spisovná a 

nespisovná čeština 

 

Ročník:pátý  

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIVO, POZNÁMKY 

 

 žák    

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) 

barvy – barevný kontrast; 
symbolická funkce barev; 
funkce barev světlých a 
tmavých, studených a 
teplých jako 

prostorových činitelů 
plastický materiál – 

experimentování, 
využívání základních 
vlastností (ohebnost, 
tažnost,atd.) 

jednoduché prostorové útvary 
základy kompozice 

  

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 

 linie – výtvarný výraz 

různých nástrojů a 

materiálů 
písmeno – základní tvary 

lineárního a plošného 
písma, krátký nápis 

experimentování s 

užitím hotového 

typu písma 

dekorativní řazení prvků v ploše 
proporce lidské postavy a hlavy 

 Anglický jazyk – popis 

lidské postavy 

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 

výtvarné vyjádření na 
základě životní 
zkušenosti, pocitu, 
představy nebo fantazie 

Multikulturní výchova Multikulturalita 

- vstřícný postoj k odlišnostem, 

naslouchání, komunikace 

Přírodověda – poznávání 
přírodnin 
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nejbližší sociální vztahy vnější i vnitřní stavba 
přírodnin pozorování – 
detail, výřez, zvětšenina, 
řez 

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu 

zrakového vnímání dalšími smysly; uplatňuje 

je v plošné, objemové i prostorové tvorbě 

výtvarné vyjádření prožitků z 
jiné umělecké oblasti 
(divadlo, tanec, hudba) 

tvarová a barevná nadsázka 

Enviromentální výchova 

Základní podmínky života - význam 

vody pro lidský život 

Hudební výchova – 
vyjádření 
pocitů z hudebního díla 

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) 

experimentování se zaměřením 
na užitnou a dekorativní 
tvorbu, hledisko účelové a 
estetické, změna funkce 
užitné na estetickou 

hračka v minulosti a 
současnosti, lidová hračka 

 Pracovní výchova – 
jednoduché šití 

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako 

ke zdroji inspirace 

setkávání s uměleckým dílem – 
výstavy, exkurze, 

vycházky 
základní druhy a žánry ve 

výtvarném umění – malířství 

(portrét, krajina, zátiší), 

sochařství (socha, sousoší, 
reliéf, busta), architektura, 

grafika, lidové umění, 

úprava knihy, filmová a 
mediální tvorba 

základní stavební slohy 

 Český jazyk – vyjádření 
pocitů, popis uměleckého 

díla; 
ilustrátoři; reklama 

Vlastivěda – základní 

stavební slohy 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích 

zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 

upravil 

prezentace tvorby na veřejnosti 
výzdoba třídy a školy, výstava 
výtvarná soutěž 
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Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Předmět Tělesná výchova náleží do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Na naší škole se vyučuje ve všech ročnících na 1. i 2. stupni. 

Časová dotace předmětu je v 1. až 5. ročníku 2 hodiny týdně. 

Výuka probíhá převážně v tělocvičně, sportovním areálu, přilehlých hracích plochách nacházejících se v blízkosti školy a ve volné přírodě. Tělovýchovné 

chvilky na 1. stupni realizujeme ve třídách. 

Tělesná výchova směřuje k poznávání pohybových možností a zájmů žáků . Vede k uvědomování si účinků konkrétních pohybových 

činností na rozvoj tělesné zdatnosti, duševní a sociální pohody. Tělesná výchova pomáhá žákům osvojit si nové pohybové dovednosti i s využitím různého 

sportovního náčiní a nářadí. Seznamuje žáky s pohybovou prevencí jednostranného zatížení nebo zdravotního oslabení. Směřuje ke zdravému rozvoji tělesné 

zdatnosti a výkonnosti žáků. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků 

k činnosti řízené a výběrové. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je žákův prožitek z pohybu. Veškeré tělesné pohybové aktivity vedou k 

všestrannému rozvoji žáka.Směřují nejen ke zvyšování jeho pohybových schopností a dovedností, ale i k posilování jeho kladných charakterových vlastností jako 

je např. zodpovědnost, spolupráce, vytrvalost, odvaha, schopnost respektovat pokyny, umět se podřídit kolektivu. Vštěpováním pohybových návyků a 

vyvoláváním radostného pocitu z pohybu zvyšujeme psychickou odolnost dětí vůči negativním vlivům svého okolí a posilujeme jejich kladné charakterové 

vlastnosti. Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu.Naší snahou je, aby se sport stal důležitou součástí jejich každodenního života a 

zdravého životního stylu. 

Vzdělávací obor Tělesná výchova se dělí na činnosti ovlivňující zdraví, činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností a činnosti podporující pohybové 

učení. 

V Činnostech ovlivňující zdraví si žáci uvědomují význam pohybu pro zdraví. Různě zaměřenými činnostmi rozvíjejí svou rychlost, vytrvalost, sílu, pohyblivost, 

obratnost a koordinaci pohybů.Dbají na vhodné oblečení, obutí a celkovou hygienu při TV. Seznamují se s bezpečností při pohybových aktivitách. 

V Činnostech ovlivňující úroveň pohybových dovedností se žáci seznamují s různými druhy cvičení, nářadí a náčiní. Osvojují si základy gymnastiky a atletiky. 

Seznamují se s pravidly různých sportovních míčových her. Získávají základní dovednosti v plavání, lyžování a bruslení. Využívají okolního terénu ke hrám a 

turistice. 

V Činnostech podporující pohybové učení se žáci učí rozumět tělocvičnému názvosloví a povelům učitele. Snaží se svým jednáním a chováním při cvičeních a 

hrách neohrožovat sebe ani své spolužáky. Dodržují pravidla osvojovaných pohybových dovedností. Učí se posuzovat své pohybové výkony. Vedeme žáky ke 

sledování sportovních událostí na základě různých informačních zdrojů. 
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Nejčastěji používanou formou je vyučovací hodina. Během vyučování zařazujeme na 1. stupni pro zpestření a uvolnění tělovýchovné chvilky. O přestávkách 

mají děti možnost aktivní relaxace v prostorách chodeb.   

 

Do vyučovacího předmětu Tělesná výchova jsme začlenili průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova. 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v předmětu Tělesná výchova směřují k utváření klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení: 

• žáci jsou motivováni a vedeni k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů, k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou 

zdatnost, duševní a sociální pohodu 

• žáci se učí orientovat v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích 

• žáci se učí na základě jasných kritérií hodnotit své sportovní aktivity a výsledky 

• žáci jsou vedeni k používání základního tělocvičného názvosloví a sportovní terminologie 

• žáci využívají k pochopení nového učiva vlastní zkušenosti 

• žáci se učí pracovat ve skupinách 

• žáci plánují, organizují a řídí vlastní činnost, pořádají soutěže a turnaje 

• žáci užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele 

• internetu 

• žáci se účastní soutěží a olympiád 

• učitel hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok a sleduje ho u všech žáků 

• učitel vede žáky k základním hygienickým návykům 

• učitel realizuje se žáky různé projekty 

• učitel umožní shlédnou žákům sportovní klání profesionální úrovně 

 

Kompetence k řešení problémů: 

• žáci jsou vedeni k řešení problémů při práci v družstvu, 

• žáci se učí hledat vhodnou taktiku v individuálních i kolektivních sportech 

• žáci uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka 

• žáci se učí řešit problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím 

• žáci vnímají nejrůznější problémové situace a plánují způsob řešení problémů 

• žáci vyhledávají informace vhodné k řešení problémů 

• žáci si uvědomují zodpovědnost svých rozhodnutí a jsou schopni svá rozhodnutí obhájit 

• učitel s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

• učitel vede žáky ke správným způsobům řešení problémů a dodává žákům sebedůvěru 
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• učitel navozuje modelové situace a žák se je snaží řešit na základě svých zkušeností, hledá různá řešení 

 

Kompetence komunikativní: 

• žáci se učí spolupracovat a komunikovat při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích, komunikují na odpovídající úrovni 

• žáci se učí reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají 

• žáci se učí organizovat pohybové soutěže a činnosti 

• žáci si osvojí kultivovaný ústní projev a účinně se zapojují do diskuze 

• žáci se učí komunikovat ve skupině a družstvu 

• učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování a vytváří příležitosti pro komunikaci 

• učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

• učitel zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

• učitel podporuje přátelské vztahy ve třídě i mezi třídami 

 

Kompetence sociální a personální: 

• žáci jsou vedeni k jednání v duchu fair play, dodržování dohodnutých pravidel 

• žáci se učí označovat přestupky, respektovat opačné pohlaví, zvládají pohybové činnosti ve skupině 

• žáci se učí vzájemně respektovat, pomáhat slabším 

• učitel zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat, umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

• žáci spolupracují ve skupině 

• žáci v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají 

• žáci si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj 

• žáci jsou vedeni k pocitu sebeúcty a sebeuspokojení 

• učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

• učitel vede žáky k tomu, aby pomáhali slabším spolužákům a nepodceňovali práci druhých 

• učitel zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat, umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence občanské: 

• žáci se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení své zdatnosti, spojují svou pohybovou 

činnost se zdravím 

• žáci respektují názory ostatních, jsou ohleduplní a taktní 

• žáci si formují volní a charakterové rysy 

• žáci mají možnost hovořit otevřeně o svých problémech a učitel jim pomáhá hledat cestu k jejich nápravě 

• žáci se rozhodují v zájmu podpory a ochrany zdraví 

• žáci rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, divák,..) 
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• učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

• učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

• učitel vede žáky k uvědomování si pozitivního významu pohybu pro své zdraví 

 

Kompetence pracovní: 

• žáci se učí používat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní 

• žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

• žáci spoluorganizují svůj pohybový režim 

• žáci využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi 

• žáci ovládají základní postupy první pomoci 

• žáci se dobrovolně zapojují do soutěží a olympiád 

• učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

• učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

• učitel vede žáky k ochraně svého zdraví a zdraví druhých 

 

Ročník:první 

OČEKÁVA

NÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIVO, POZNÁMKY 

 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 

činnost se zdravím a využívá nabízené 

příležitosti 

cvičení během dne – 
tělovýchovné chvilky 

rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – 
jednoduché tanečky, seznámení se základy 
estetického pohybu 

 Český jazyk – jednoduché 
říkanky, dechová cvičení 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 

usiluje o jejich zlepšení 

atleticko – herní činnosti - hry a soutěže na 
rozvoj rychlosti, obratnosti, postřehu a 
síly 

protahovací a napínací cviky, cviky pro 

zahřátí a uvolnění 
nácvik hodu míčem vrchním obloukem, 

přihrávka jednoruč, obouruč, správné 
postavení nohou, hod na cíl, hod do dálky z 
místa 

běh – běžecké hry, nácvik pohybu paží, 
běžecká abeceda, vyběhávání, stupňovaný 
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běh, polovysoký start, běh na 50 m, rozvoj 
vytrvalosti 

skok – noha švihová, odrazová 
gymnasticko – herní činnosti – 

správné držení těla, zpevnění těla, 
nácvik rovnováhy, kotoul vpřed 

nácvik přeskoků přes švihadlo, lano 

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

pohybové hry pro rozvoj síly, obratnosti, 
postřehu, rychlosti 

základy míčových her a 

pohybových her 

soutěživé hry družstev 
pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových her a soutěží 

 Český jazyk – porozumění 
pokynům 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 

při pohybových činnostech ve 
známých prostorech školy 

zásady bezpečného chování a jednání 
bezpečnostní pravidla při sportování a při 

využívání různých druhů náčiní 

vhodná obuv a sportovní oblečení 
správné držení těla při různých 

činnostech i provádění cviků 

  

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

povely, gesta, signály pro organizaci 
činnosti 

názvy pohybových činností, 

tělocvičného nářadí a náčiní 

seznamování se s pojmy 
z pravidel sportů a soutěží 

 Matematika – uspořádání, 
pořadí, nástup, družstva 

 

 

Ročník:druhý 

OČEKÁVA

NÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, 

VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

 žák    

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 

činnost se zdravím a využívá nabízené 

příležitosti 

cvičení během dne – 
tělovýchovné chvilky 

rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Psychohygiena – 

Český jazyk – říkanky, 
dechová cvičení, rytmus 
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jednoduché tanečky, základy estetického pohybu, 
pohybové vyjádření hudby 

správné držení těla při různých 
činnostech 

uvolnění, relaxace, 

pozitivní ladění mysli 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti prováděné ve 

skupině; usiluje o jejich zlepšení 

atleticko – herní činnosti - hry a soutěže na rozvoj 
rychlosti, obratnosti, postřehu a síly 

protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí 

a uvolnění 
nácvik hodu míčem vrchním obloukem, správné 

postavení nohou, hod na cíl, hod do dálky z místa 

běh – běžecké hry,nácvik vysokého a nízkého startu, 

běh na 

50 m, běžecká abeceda, vyběhávání, 

stupňovaný běh, 

polovysoký start, rozvoj vytrvalosti 
– vytrvalostní běh (3 min) 

skok daleký z místa 
gymnasticko – herní činnosti – 

správné držení těla, zpevnění těla, 

nácvik rovnováhy, kotoul vpřed a nácvik kotoulu 

vzad, cvičení 

s využitím bedny – výskoky, seskoky 

cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti 

a hmotnosti 
přeskoky přes švihadlo – snožmo, střídnonož, lano 
plavání 

  

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

pohybové hry pro rozvoj síly, obratnosti, 
postřehu, rychlosti 

základy míčových her a pohybových her – 
nadhazování a chytání míče, vrchní přihrávky 
míčem, dribling, nácvik vybíjené 

v kruhu a vybíjené 

soutěživé hry družstev 
pravidla pohybových her a soutěží 
 
 

  

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

známých prostorech školy 

zásady bezpečného chování a jednání 

bezpečnostní pravidla při sportování a při využívání 
různých druhů náčiní 

vhodná obuv a sportovní oblečení 
správné držení těla při různých 

činnostech i provádění cviků 

 Prvouka – bezpečnost, 1. 
pomoc, držení těla, stavba 

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

povely, gesta, signály pro organizaci činnosti, 
základní pokyny – pozor, pohov 

nástup do dvojřadu, družstev 
názvy pohybových činností, 

tělocvičného nářadí a náčiní 

pojmy z pravidel sportů a soutěží 

 

 

 Matematika – 

uspořádání, pořadí, 

nástup, družstva 

 

 

Ročník:třetí 

OČEKÁVA

NÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

 

 

Žák: 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, 

VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 

činnost se zdravím a využívá 

nabízené příležitosti 

cvičení během dne – 
tělovýchovné chvilky 

rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – 
jednoduché tanečky, základy estetického pohybu, 
pohybové vyjádření hudby, cvičení s hudebním 

doprovodem ,správné držení těla při různých 
činnostech 

 Český jazyk – 
porozumění 
pokynům, dechová 

cvičení 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady jednoduché pohybové 

činnosti 

jednotlivce nebo činnosti prováděné 

ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

atleticko – herní činnosti - hry a soutěže na rozvoj 
rychlosti, obratnosti, postřehu a síly, honičky, 
přetahování 

protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 

uvolnění, posilovací cviky přiměřené věku 
nácvik hodu kriketovým míčkem z místa 

běh – běžecké hry, vysoký a nízký start, polovysoký 

start, sprint, rozvoj vytrvalosti –běh,skok daleký z 

místa – správný odraz, spojení rozběhu s odrazem 
gymnasticko – herní činnosti – správné držení těla, 

zpevnění těla, nácvik rovnováhy, kotoul vpřed a 
nácvik kotoulu vzad, odraz z můstku, spojení rozběh 
+ odraz 

cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a 

hmotnosti 

přeskoky přes švihadlo – snožmo, 
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střídnonož, lano 
cvičení na lavičkách – chůze bez 

dopomoci, klus, poskoky, obraty, 

rovnovážné polohy, jednoduché sestavy 

cvičení s plnými míči,plavání 

 

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

pohybové hry pro rozvoj síly, obratnosti, 
postřehu, rychlosti 

základy míčových her a pohybových her, technika 

míče – přihrávky jednoruč, obouruč, přihrávky 

obloukem, po zemi, o zem, chytání míče, dribling, 
střelba na určený cíl, na koš obouruč, nácvik 

vybíjené 

soutěživé hry družstev 

pravidla pohybových her a soutěží 

Multikulturní výchova 

Lidské vztahy – rozvoj 

spolupráce, vzájemné 

respektování 

 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech 

ve známých prostorech školy 

zásady bezpečného chování a jednání 

bezpečnostní pravidla při sportování a při využívání 
různých druhů náčiní 

vhodná obuv a sportovní oblečení 
správné držení těla při různých 

činnostech i provádění cviků 
jednání v duchu fair-play 

 Prvouka – bezpečnost, 1. 

pomoc, držení těla, 

stavba těla 

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

povely, gesta, signály pro organizaci činnosti 

povely pořadových cvičení 
názvy pohybových činností, 

tělocvičného nářadí a náčiní 
pojmy z pravidel sportů a soutěží 

  

 

 

Ročník:čtvrtý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

 

 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně 

zaměřené činnosti; projevuje samostatnost 

a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

pohybové aktivity o přestávkách 
kondiční cvičení s hudbou 

  

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti 

kompenzační a relaxační cviky 
zásady pohybové hygieny 
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s jednostrannou zátěží nebo 

vlastním svalovým oslabením 
správné dýchání 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti; vytváří varianty 

osvojených pohybových her 

protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí 
a uvolnění 

atletika – vytrvalost; vysoký, polovysoký 

start 

hod kriketovým míčkem z místa 
skok do dálky 
sprint 
gymnastika – kotoul vpřed 

s modifikacemi (do dřepu, 
roznožmo, kotoul vzad) 

přeskok – odraz z můstku, roznožka přes 

kozu - nácvik 
seznámení se cvičením na 

stanovištích 

  

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí, 

adekvátně reaguje v situaci úrazu 

spolužáka 

zásady bezpečného chování a jednání 

bezpečnostní pravidla při sportování v tělocvičně, 
na hřišti, v přírodě a při využívání různých 
druhů náčiní 

vhodná obuv a sportovní oblečení 
správné držení těla při různých 

činnostech i provádění cviků, jednání v duchu fair – 

play 
bezpečná příprava a ukládání 

nářadí, náčiní a pomůcek 
seznámení s první pomocí v TV 

 Přírodověda – 1. pomoc, 
člověk a jeho zdraví 

TV-5-1-06 jedná v duch fair play: dodržuje pravidla 

her a soutěží, pozná a označí zjevné 

přestupky 

proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; 

respektuje při pohybových činnostech 

druhé pohlaví 

pohybové hry na hřišti a v tělocvičně, 
míčové hry, základní herní dovednosti 

hra podle herních pravidel 
basketbal – držení míče, 

přihrávka, vedení míče driblingem, 

střelba na koš, zjednodušená pravidla, pokus 

o hru podle daných pravidel 
seznamování se s následky pro sebe i družstvo v 

případě porušení pravidel 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Sociální rozvoj – 

Kooperace a 

kompetice – rozvoj 

sociálních 

dovedností pro 

spolupráci v týmu, 

zvládání situací soutěže, 
konkurence 

 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 

osvojované tělocvičné názvosloví; 

cvičí 

podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

znalost základních tělocvičných pojmů, názvů 
pohybových činností nářadí a náčiní 

znalost povelů pořadových cvičení 
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TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti 

a soutěže na úrovni třídy 
jednoduché pohybové hry a soutěže na hřišti a v 

tělocvičně organizace činnosti včetně 
seznámení účastníků hry 

s pravidly 

pohybová tvořivost a využití netradičního 

náčiní při cvičení 

 Český jazyk – komunikace 

při soutěžích 

 

 

Ročník:pátý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

 

 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉHO 

TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

 žák    

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně 

zaměřené činnosti; projevuje samostatnost 

a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

pohybové aktivity v hodinách 
kondiční cvičení s hudbou 

 Hudební výchova – cvičení 
s hudbou, základní 

taneční kroky (např. 

polkový, valčíkový,…) 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti 

s jednostrannou zátěží nebo 

vlastním svalovým oslabením 

kompenzační a relaxační cviky 
zásady pohybové hygieny 
správné dýchání 
správné držení těla 

  

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 

dovednosti; vytváří varianty 

osvojených pohybových her 

příprava ke sportovnímu výkonu – příprava 
organismu, zdravotně zaměřené činnosti 

protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí 

a uvolnění 

kondiční cvičení se švihadlem, 
s využitím laviček – rovnováha, 
přeskoky, zvedání, cvičení 

s plnými míči, cvičení s využitím běhu (vzad, 

cval, zvedání kolen) 
atletika – běh na 50 m – nízký start, vytrvalostní 

běh, běh na 60 m – nízký start 

nácvik hodu kriketovým míčkem s rozběhem 

skok do dálky s rozběhem 
gymnastika – kotoul vpřed 

s modifikacemi (do dřepu, 
roznožmo, kotoul vzad – do dřepu, do roznožení) 

přeskok – roznožka přes kozu 
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turistika 
 

TV-5-1-04 adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka bezpečnostní pravidla při sportování v tělocvičně, 
na hřišti, v přírodě a při využívání různých 
druhů náčiní 

vhodná obuv a sportovní oblečení 
správné držení těla při různých 

činnostech i provádění cviků 
jednání v duchu fair – play 
bezpečná příprava a ukládání 

nářadí, náčiní a pomůcek 
první pomoc v podmínkách TV 

  

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny 

k vlastnímu provedení pohybové činnosti 

pokus o hodnocení výkonu 
znalost smluvených povelů, gest, 

signálů pro organizaci činnosti 

  

TV-5-1-06 jedná v duch fair play: dodržuje pravidla 
her 
a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky 

proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; 

respektuje při pohybových činnostech 

druhé pohlaví 

pohybové hry na hřišti a 
v tělocvičně např. vybíjená, malá 

kopaná, malá košíková, malá házená 

(přizpůsobená pravidla) 

přihrávky jednoruč, obouruč – 
z místa, v pohybu 

základní herní dovednosti 
hra podle herních pravidel 
basketbal – držení míče, 

přihrávka, vedení míče driblingem, 

střelba na koš, zjednodušená pravidla, pokus 

o hru podle daných pravidel 
znalost následků pro sebe i družstvo v 

případě porušení pravidel 

  

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 

osvojované tělocvičné názvosloví; 

cvičí 

podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

znalost základních tělocvičných pojmů, názvů 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a 
náčiní 

znalost povelů pořadových cvičení 

  

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

jednoduché pohybové hry a soutěže na hřišti a v 
tělocvičně organizace činnosti včetně 
seznámení účastníků hry 

s pravidly za pomoci učitele 

pohybová tvořivost a využití netradičního 

náčiní při cvičení 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Sociální rozvoj – 

Komunikace 

 

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

měření pohybových výkonů a jejich srovnání s 
předchozími výsledky za pomoci učitele 
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TV-5-1-10 orientuje se ve sportovních akcích ve škole 
a 
v místě bydliště; samostatně 

získává potřebné informace 

vyhledávání informací   

 

Člověk a svět práce 

Pracovní činnosti 

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 

Do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce patří na 1. stupni naší základní školy předmět Pracovní činnosti. Pracovní činnosti se vyučuje ve všech ročnících 1. 

stupně s časovou dotací jedna hodina týdně. 

Výuka na 1. stupni probíhá převážně v kmenových třídách. 

Předmět Pracovní činnosti přispívá ke spojení školy se životem, postihuje spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních 

uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a zaměřují se na praktické pracovní dovednosti a návyky. Žáci se učí pracovat s různými materiály a 

osvojují si práci s vhodnými nástroji, nářadím a pomůckami při jednotlivých činnostech, učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v 

týmu. Žáci si postupně osvojují nové dovednosti související s rozvojem vědy a techniky. 

Vedle rozvoje technických dovedností a návyků je třeba, aby si žáci utvořili i správný vztah k přírodě a podíleli se podle svých možností na ochraně životního 

prostředí. 

V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům pomůže orientovat se na trhu práce a následně si vybrat vhodný obor pro své budoucí 

povolání. 

Na naší škole klademe důraz vytváření pozitivního vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, na dodržování zásad 

bezpečnosti a hygieny při práci a na tvůrčí spoluúčast žáků v týmové práci. 

Žáci jsou děleni do skupin podle počtu žáků v jednotlivých ročnících a vzhledem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Předmět Pracovní činnosti je 

rozdělen na 1. stupni na 4 tématické okruhy: 

V okruhu Práce s drobným materiálem využíváme dostupné materiály a pomůcky, které budou nejlépe vyhovovat složení dané třídy a při kterých získají děti 

potřebné pracovní návyky a dovednosti. Často využíváme přírodní materiály jako jsou listy, trávy, šišky, větvičky. Žáci poznávají jejich základní vlastnosti / 

barva, tvar, velikost, pružnost/ Děti je mohou lámat, stříhat, splétat. Často využívaným materiálem je papír / balicí, kancelářský, novinový, krepový, kartónový 

aj./ Děti se učí lepit, překládat, stříhat. Děti při 

                 výrobě drobných výrobků mohou dále používat textil, bavlnky, knoflíky, modelovací hmotu. Žáci jsou vedeni k bezpečnosti   práce s  nůžkami, jehlou 

a jinými pomůckami. 
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      2)  V okruhu Konstrukční činnosti využíváme různých typů stavebnic. Při práci se stavebnicemi se děti učí vnímat barvu jednotlivých        dílů, cvičí se 

používat vhodné barevné kombinace. Tím se prohlubuje jejich estetické cítění. Žáci zjišťují různé vlastnosti materiálu stavebnic jako je barva, povrch, ohebnost, 

pružnost a další. Vše zjišťují na základě poznané zkušenosti. Při práci pracují žáci většinou ve skupinách,což pomáhá k utváření vztahů mezi spolužáky. V okruhu 

Konstrukční činnosti budeme používat i další materiál jako jsou špejle, kartónový papír aj. Žáci se naučí sestavovat výrobky podle předlohy a nákresu. 

Konstrukční činnosti mají velký význam pro myšlení, zručnost, trpělivost a důslednost. 

Děti se učí věci správně pozorovat a rozvíjet svou fantazii. 

3)  V okruhu Pěstitelské práce vytváříme u dětí předpoklady pro chápání přírody a rozvíjíme jejich estetické cítění.Žáci se naučí ošetřovat pokojové rostliny, 

které jsou ve třídě. Soustavným pozorováním získávají nové vědomosti o rostlinách. O svém pozorování si žáci povedou jednoduché záznamy. Pěstitelské práce 

úzce souvisejí s prvoukou a přírodovědou, kde si žáci poznatky rozšiřují teoreticky. 

4)  V okruhu Příprava pokrmů se děti seznámí se správnými návyky při stolování. Své zkušenosti se stolováním pak využijí i  při obědě ve společnosti i v naší 

školní jídelně. Děti se naučí připravit tabuli k jednoduchému stolování k různým příležitostem, zejména svátkům jako jsou Vánoce, Velikonoce. 

 

Nejčastější formou realizace předmětu je vyučovací hodina, individuální a skupinová práce, exkurze. 

Mezi nejčastěji používané metody patří pozorování, diskuse, rozhovor, řešení problémových situací, výklad názorově demonstrační, metody seznamování žáků s 

praktickými činnostmi, materiálem, nářadím. Důležité jsou i metody motivační. 

Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Pracovní činnosti jsme zařadili tato průřezová témata: Enviromentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, 

Mediální výchova. 

 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v předmětu Pracovní výchova a Pracovní činnosti směřují k utváření klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení: 

• žáci si osvojují pracovní návyky a dovednosti, učí se používat vhodné pomůcky, nástroje, nářadí při práci i v běžném životě 

• žáci ve spolupráci s vyučujícím třídí a zpracovávají informace z oblasti techniky, informatiky, přírody, životního prostředí 

• žáci se učí pracovat ve skupinách 

• žáci využívají k pochopení učiva své vlastní zkušenosti z oblasti techniky a přírody 

 

Kompetence k řešení problémů: 

• žáci jsou vedeni úměrně věku k používání návodů a předloh k práci, hledají různé způsoby řešení 

• žáci promýšlejí pracovní postupy při plnění úkolů, uplatňují vlastní nápady a fantazii 

• žáci při samostatném řešení problémů využívají svých schopností a vědomostí, orientují se a pružně reagují na vzniklé situace 

 

Kompetence komunikativní: 

• žáci si rozšiřují slovní zásobu o nové termíny z oblasti techniky a přírody, rozumí sdělením učitele 

• žáci se učí komunikovat ve skupině 
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• žáci úměrně svému věku diskutují o problému a obhajují svůj názor, učí se popsat pracovní postup a pozorování 

• žáci využívají informační a komunikační technologie při komunikaci s okolním světem a při zpracování informací 

• žáci se vyjadřují jasně a srozumitelně 

 

Kompetence sociální a personální: 

• žáci pracují samostatně i v týmu a uplatňují při tom své individuální schopnosti, dovednosti a vědomosti 

• žáci se učí samostatně hodnotit práci svou i svých spolužáků, respektovat nápady a práci druhých 

• žáci přijímají odpovědnost za svou práci a vytváří pro ni podnětnou atmosféru 

• žáci se přizpůsobují měnícím se pracovním podmínkám a podle svých možností je tvořivě ovlivňují 

• žáci zakládají své mezilidské vztahy na vzájemné úctě a toleranci 

 

Kompetence občanské: 

• žáci si vytvářejí pozitivní vztah k práci, zodpovědně plní své úkoly a povinnosti 

• žáci svým chováním a jednáním neohrožují sebe a jiné, neničí přírodu , životní prostředí a hodnoty vytvořené člověkem 

  • žáci jsou tolerantní k názorům druhých 

• učitel vede žáky vnímat estetické hodnoty prostředí, ve kterém se žáci pohybují 

 

Kompetence pracovní: 

• žáci dodržují základní pravidla bezpečnosti a hygieny při práci 

• žáci plní zadané úkoly a zodpovědně zacházejí s pracovním materiálem a nářadím 

• učitel vede žáky ke kladnému vztahu k práci 

• žáci se na základě svých získaných zkušeností orientují v možnostech svého uplatnění v běžném životě a na trhu práce 

 

Ročník:první 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

 

 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉH

O TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

 PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM    

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

stříhání, ohýbání, spojování papíru, 
textilu 

využití přírodního materiálu 
úvaha 

 Český jazyk – 
zdvořilostní 
obraty 

Výtvarná výchova – 

práce s papírem 
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Český jazyk – 

porozumění 

pokynům 

Matematika  – 
geometrické 
tvary 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy vyrobení výrobku podle jednoduchého 
slovního návodu s pomocí učitele 

  

 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI    

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při 
práci se stavebnicemi 

využití stavebnic a různých materiálů ( 
špejle, plastelína, kartonové krabice, 
umělohmotné zátky aj. ) k jednoduchému 

sestavování modelů podle vlastní fantazie 

a na dané téma 

 Matematika – počítání 
předmětů 

v daném souboru 

 PĚSTITELSKÉ PRÁCE    

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená 

a zhodnotí výsledky pozorování 
všímání si změn v přírodě 

s pomocí učitele 
Environmentální 

výchova 

Lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí - 

zemědělství a 

životní prostředí 

Český jazyk – 

zdvořilostní obraty 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny ošetřování pokojové květiny, zalévání, 
kypření půdy, otírání prachu z listu, 
odstraňování odumřelých částí 
rostliny 

  

 PŘÍPRAVA POKRMŮ    

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování chystání a prostírání stolu spolužákům za 
pomocí učitele 

  

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování učení se pravidlům při stolování  Český jazyk  – 
zdvořilostní 
obraty 
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Ročník:2 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

 

 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉH

O TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

 PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM    

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

stříhání, ohýbání, spojování, překládání, 
vystřihování, slepování a nalepování 
papíru, textilu 

využití přírodního materiálu, využívání 

různých typů papíru 

 Prvouka – ovoce a 
zelenina 
Matematika – 

geometrické tvary 

Český jazyk – 

porozumění 

mluv.pokynům 

Výtvarná výchova – 

práce s papírem 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy vyrobení výrobku podle jednoduchého 
slovního návodu a předlohy s pomocí 
učitele 

 Výtvarná výchova – 
výzdoba 
třídy 

 PĚSTITELSKÉ PRÁCE    

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená 

a zhodnotí výsledky pozorování 
pozorování části rostliny, vývoj rostliny od 

semene k dospělé rostlině, jednoduché 
zaznamenání 

Environmentální 

výchova 

Lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí - 

zemědělství a 

životní prostředí 

Prvouka  – části rostliny 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny ošetřování pokojové květiny, zalévání, 
kypření půdy, otírání prachu z listu, 
odstraňování odumřelých částí 
rostliny, 

pečování o zasetou rostlinu 

 Prvouka  – světlo, teplo, 

voda, půda 

 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI    
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ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při 
práci se stavebnicemi 

využití stavebnic a různých materiálů ( 
špejle, plastelína, kartonové krabice, 
umělohmotné zátky aj. ) stavebnice k 

složitějšímu sestavování modelů podle 

vlastní fantazie a na dané téma 

  

 PŘÍPRAVA POKRMŮ    

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování chystání a prostírání stolu spolužákům za 
pomocí učitele, rozlišování pracovních 
pomůcek při stolování 

 Prvouka  – správná výživa 
a 
strava 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování učení se pravidlům při stolování, 
dodržování základní hygieny 

  

 

 

Ročník:třetí 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

 

 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉH

O TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

 PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM    

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i 

netradičních materiálů 

přesné stříhání, ohýbání, spojování, 
překládání, vystřihování, slepování, 
měření, sešívání a nalepování papíru, 

textilu 

využití přírodního materiálu, využívání 
různých typů papíru, navlékání jehly a 
dělání uzlíku, přišívání dvoudírkového 
knoflíku 

 Český jazyk – 
porozumění 
mluv. pokynům 

Výtvarná výchova – 

práce s papírem 

Matematika – jednotky 
délky 

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

předlohy 
 Prvouka – dopravní 

značky 

 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI    

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti při 
práci se stavebnicemi 

využití stavebnic a různých materiálů ( 
špejle, plastelína, kartonové krabice, 
umělohmotné zátky aj. ) stavebnice k 

složitějšímu sestavování modelů podle 

vlastní fantazie a na dané téma podle 

předlohy 

Osobnostní a 

sociální výchova 

Osobní rozvoj – 

kreativita: 

pružnost, 

nápaditost, 

originalita 

Výtvarná výchova – 
výzdoba 
třídy 
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 PĚSTITELSKÉ PRÁCE    

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

pozorování životních podmínek při 
pěstování ( světlo, živiny, voda ) a 
jejich srovnávání, vyhodnocení 

Environmentální 

výchova 

Lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí - 

zemědělství a 

životní 

prostředí 

Prvouka – voda, půda, 
vzduch 
Prvouka – jednoduché 

pokusy 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny ošetřování pokojové květiny, zalévání, 
kypření půdy, otírání prachu z listu, 
odstraňování odumřelých částí 
rostliny, 

  

  pečování o zasetou rostlinu 

práce na školní zahradě ( pletí, zalévání ) 
  

 PŘÍPRAVA POKRMŮ    

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování chystání a prostírání stolu spolužákům za 
pomocí učitele, rozlišování pracovních 
pomůcek při stolování 

připravení jednoduché pomazánky 

 Prvouka – mezilidské 
vztahy 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování učení se pravidlům při stolování, 
dodržování základní hygieny 

  

 

 

Ročník:čtvrtý 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

 

 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉH

O TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

 PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM    

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a 
postupy na základě své představivosti 

různé výrobky z daného materiálu 

využívání různých druhů papíru, kartonu, 
přírodnin, textilu 

k vytváření různých výrobků dle 

předlohy, samostatně, podle vlastní 

fantazie 

 Vlastivěda – minulost, 
přítomnost 

Matematika – 

geometrické tvary 

Výtvarná výchova – 
dekorativní tvorba 
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ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s 

různým materiálem prvky lidových 

tradic 

seznámení žáků s řemesly, využití lidových 

tradic a zvyků při práci 
z různými materiály 

  

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

rozeznávání a správná volba pracovních 
pomůcek a náčiní při práci 

  

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 

dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu 

dodržování zásad hygieny a 
bezpečnosti 

  

 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI    

ČSP-5-2-01 provádí při práci se 

stavebnicemi jednoduchou 

montáž a demontáž 

montování a demontování 

stavebnice 
Osobnostní a 

sociální výchova 

Osobní rozvoj – 

kreativita: 

pružnost, 

nápaditost, 

originalita 

 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

využívání návodu, předlohy a 
jednoduchého náčrtu při práci se 
stavebnicemi 

  

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

dodržování zásad bezpečnosti práce a 
hygieny pracovního místa 

  

 PĚSTITELSKÉ PRÁCE    

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 

samostatně vede pěstitelské pokusy 

a pozorování 

provádění pěstitelských pokusů na základní 
podmínky pro pěstování rostlin s pomocí 
učitele, 

Environmentální 

výchova 

Lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí - 

zemědělství a 

životní 

Přírodověda – atlasy 

rostlin 
Český jazyk – popis 

pokusu 

Přírodověda – pokus se 

  zaznamenávání a pozorování prostředí vzduchem 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných 

zásad pokojové a jiné rostliny 
samostatné ošetřování 

pokojových rostlin 
  

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

určování a používání správných pomůcek, 
nástrojů a nářadí pro pěstitelskou 
činnost 

  

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc 

dodržování zásad hygieny a 
bezpečnosti práce 

 Přírodověda – drobné 
úrazy a 
poranění 
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 PŘÍPRAVA POKRMŮ    

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně rozeznávání kuchyňského vybavení – 
příbory, hrnce, pánve a jiné kuchyňské 
náčiní 

  

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm připravení zdravého salátu  Český jazyk  – popis 

Přírodověda – zdravý 

způsob života 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského chování 
vytváření jednoduché úpravy stolu 
dodržování společenského 

chování při stolování 

 Český jazyk  – 

pravidla rozhovoru, 

skupinová práce 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, 
dodržuje základy hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu v kuchyni 

dodržování zásad hygieny a bezpečnosti, 
udržování pořádku a čistoty pracovního 
místa 

  

 

 

Ročník:pátý 
 

OČEKÁVANÉ 

VÝSTUPY 

Z RVP ZV 

 

DÍLČÍ VÝSTUPY 

Žák: 

 

 

UČIVO 

 

 

TEMATICKÉ 

OKRUHY 

PRŮŘEZOVÉH

O TÉMATU 

PŘESAHY, VAZBY, 

ROZŠIŘUJÍCÍ 

UČIVO, 

POZNÁMKY 

 

 PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM    

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a 
postupy na základě své představivosti 

různé výrobky z daného materiálu 

využívání různých druhů papíru, kartonu, 
přírodnin, textilu 

k vytváření různých výrobků dle 

předlohy, samostatně, podle vlastní 

fantazie 

jednoduché šití, základy 

aranžování 

 Matematika – pásové 
vystřihovánky, 

osová 

souměrnost 

Výtvarná výchova – 

lidová hračka 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

seznámení žáků s řemesly, využití lidových 
tradic a zvyků při práci 

z různými materiály 

 Vlastivěda – život v 
Rakousku 
- Uhersku 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, 

nástroje a náčiní vzhledem k použitému 

materiálu 

rozeznávání a správná volba pracovních 
pomůcek a náčiní při práci 

  

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě dodržování zásad hygieny a   
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a dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

bezpečnosti, poskytnutí 1. pomoci 
při úrazu dle svých schopností 

 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI    

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

montování a demontování stavebnice, 
sestavování složitějších stavebnicových 
prvků 

Osobní a sociální 

výchova 

Osobní rozvoj – 

kreativita: 

pružnost, 

nápaditost, 

originalita 

 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

využívání návodu, předlohy a 
jednoduchého náčrtu při práci se 
stavebnicemi 

 Matematika – modelování 
těles 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

dodržování zásad bezpečnosti práce a 
hygieny pracovního místa, poskytnutí 1. 
pomoci při úrazu dle svých schopností 

 Přírodověda – 1. pomoc 

 PĚSTITELSKÉ PRÁCE    

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 

samostatně vede pěstitelské pokusy 

a pozorování 

provádění pěstitelských pokusů na základní 
podmínky pro pěstování rostlin s pomocí 
učitele, zaznamenávání a pozorování, 

rozeznávání za pomoci učitele 

jedovatých rostlin 

Environmentální 

výchova 

Lidské aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí - 

zemědělství a 

životní 

prostředí 

Vlastivěda – komunikace 

mezi 
spolužáky 

 

 
Přírodověda – způsob 

života rostlin 

Přírodověda – zákl. 

podmínky života rostlin 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných 

zásad pokojové a jiné rostliny 
samostatné ošetřování 

pokojových rostlin 
  

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

určování a používání správných pomůcek, 
nástrojů a nářadí pro pěstitelskou 
činnost 

  

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc 

dodržování zásad hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytnutí 1. pomoci při úrazu dle 
svých schopností 

  

 PŘÍPRAVA POKRMŮ    

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně rozeznávání kuchyňského vybavení – 
příbory, hrnce, pánve a jiné kuchyňské 
náčiní 

  

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm připravení obloženého chlebíčku, vkusné  Český jazyk  – recept 
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zeleninové oblohy Přírodověda – zdravá 

výživa 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného 

stolování a společenského chování 
vytváření složitější úpravy stolu 
dodržování společenského 

chování při stolování 

 Vlastivěda – pravidla 

slušného chování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, 
dodržuje základy hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu v kuchyni 

dodržování zásad hygieny a bezpečnosti, 
udržování pořádku a čistoty pracovního 
místa 

  

 

 

 

 

Nepovinný předmět - Náboženství 

3. třída – Bůh k nám přichází 

Vazba učiva 3. ročníku  na klíčové kompetence: 

Kompetence k učení 
- Žák se seznamuje s pojmy "hřích" jako překážkou našeho štěstí, s "Desaterem" jako pravidly, která lidem pomáhají k šťastnému životu, a s pojmem "svátosti", 

které jsou nabídkou Boží pomoci  člověku před pokušením a zlem. Žák dokáže uvést obsah těchto pojmů do souvislosti a ví, jaké jednání tomuto poznání 

odpovídá. 

- Žák porozumí Bohu jako Otci, který má lidi rád přes všechny jejich nedostatky i zločiny. 

To žáka motivuje k dalšímu zájmu o náboženské otázky. 

Kompetence k řešení problémů 
- Žák se učí rozpoznávat problémy, jít důsledně k jejich kořenům a uvědomovat si jejich možné důsledky nejen z pohledu přítomnosti, ale i z horizontu věčného 

života. Ve 3. ročníku dokáže vysvětlit smysl svátosti smíření ve vyrovnávání se se zlem, které působí sami druhým, a význam eucharistie jako Boží nabídky v 

pomoci překonávat slabost pro zlo v sobě. 

Kompetence komunikativní 
- Během celého školního roku se klade důraz na vytváření společenství, kde se žáci učí realizovat plnohodnotné vztahy a kvalitně spolupracovat. Tyto 

zkušenosti uplatňují ve své rodině, ve škole, 

v místní církvi a jinde, kde tráví volný čas.  

- Žáci se učí rozvíjet své smysly tak, aby byli schopni využívat verbální i neverbální komunikace. Učí se naslouchat s úctou druhým lidem, vidět v nich svého 

bližního. Učí se, jakým způsobem člověk komunikuje s Bohem. To je obsahem zvláště tematického bloku 3.2, ale objevuje se i v dalších. 

Kompetence sociální a personální 
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- Při spolupráci ve skupině se utváří společenství. Děti umějí přijímat svou roli a poznávat svá obdarování a své schopnosti, která za pomoci učitele a svých 

spolužáků dále rozvíjejí. (3.6.32) 

- Žáci jsou vedeni ke spolupráci na základě hodnot jako je vzájemná láska, empatie, ohleduplnost, vzájemná nezištná pomoc a úcta k druhým (3.3.15). Tyto 

dovednosti dokáží aplikovat i v jiných prostředích. 

- Žáci jsou podporováni v pozitivním sebehodnocení, vnímají člověka jako neopakovatelné Boží dílo (3.2.11). 

Kompetence občanské 
- Žák se seznamuje se základními morálními normami (Desaterem). Na základě toho si vytváří stupnici mravních hodnot ve svém charakteru. To ovlivňuje jeho 

chování ve škole, v rodině a jiných prostředích. 

- Žák je seznámen s bídou ve světě, je schopen vcítit se do situace trpících lidí a solidarizovat se s nimi. Využívá postní dobu ke konkrétním skutkům 

milosrdenství. 

- Žáci rozumějí křesťanské tradici v kultuře a společnosti spojené s prožíváním křesťanských svátků (Vánoce, Velikonoce a jiné svátky liturgického roku).  

- Žáci rozumějí požadavku ochrany přírody na základě úcty k Božímu stvoření a rozumějí přikázání chránit si zdraví (3.2.10). 

Kompetence pracovní 
- Děti rozvíjejí svoji kreativitu při práci s netradičními materiály (např. při zdobení svíček), učí se prožívat radost z výsledku práce (3.5.21).  

Obsah:  

3.1 Bůh k nám přichází 

Vazba na jiné předměty a na průřezová témata: 
OSV – analýza vlastních a cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí 

EV – náš životní styl (vnímání života jako nejvyšší hodnoty) 

  

3.1.1 Děkujeme za prázdniny 

Očekávaný výstup: 
Žák rozebere situace, ze kterých poznáme,  že Bůh nás má rád a je s námi ve všech situacích. 

Žák vysvětlí, co znamená Boha chválit a děkovat mu. 

Vzdělávací obsah: 
Zážitky z prázdnin 

Uvedení prázdninových zážitků do vztahu k Bohu 

 

3.1.2 Štěstí prvních lidí 

Očekávaný výstup: 
Žák vlastními slovy vyjádří, v čem spočívá štěstí člověka.  

Žák objasní pojem „dědičný hřích“ a jeho význam. 

Vzdělávací obsah:  
Gn 2. a 3. kap. 
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Štěstí prvních lidí jako společenství s Bohem  

Selhání prvních lidí jako jednání, kterým se člověk připravuje o Boží blízkost  

Dědičný hřích jako ztráta štěstí z Boží blízkosti, která však neznamená, že Bůh člověka opouští 

  

3.1.3 Hřích a jeho důsledky 

Očekávaný výstup: 
Žák provede rozbor příběhu Kaina a Ábela a na jeho základě vysvětlí, co je hřích, jaké jsou jeho důsledky a jak Bůh jedná. 

Žák uvede příklady dobrého jednání lidí ve svém okolí. 

Vzdělávací obsah:  
Příběh Kaina a Ábela (Gn 4. kap.) 

Následky prvního hříchu lidí v jednání člověka, který si přivlastňuje Boží roli rozhodovat, hodnotit a soudit 

Hřích jako vědomé a dobrovolné jednání proti Bohu 

  

3.1.4 Bůh slibuje záchranu 

Očekávaný výstup: 
Žák objasní úlohu Marie, skrze kterou Bůh slíbil záchranu všem lidem.Vysvětlí význam přímluvy Marie, jako matky lidí.  

Vzdělávací obsah: 
Bůh slibuje prvním lidem záchranu (Iz 7,14) 

L 1. kap. 

Maria jako žena, jejíž příchod na svět je pro lidstvo velkou nadějí 

Modlitba radostného růžence 

  

3.2 Desatero, cesta ke štěstí 

Vazba na jiné předměty a na průřezová témata: 
OSV – lidská práva jako regulativ vztahů 

VDO – schopnost aktivně přijímat a uplatňovat svá práva a povinnosti, odpovědnost za své postoje a činy 

  

3.2.5 Mojžíš přijímá Desatero 

Očekávaný výstup: 
Žák objasní úlohu Desatera, která jsou pravidly, která pomáhají uspořádat život člověka. 

Žák vysvětlí význam těchto pravidel pro naše štěstí. 

Vzdělávací obsah: 
Podle Dt 5. kap. 

Desatero jako pravidla, kterými Bůh lidem ukazuje cestu ke štěstí 
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Desatero jako životní pravidla, která neomezují, ale osvobozují 

  

3.2.6 Bůh – první přikázání 

Očekávaný výstup: 
Žák uvede projevy Boží lásky vůči lidem a vysvětlí, proč může člověk Bohu věřit a o všem s ním mluvit. Vysvětlí pojem víry jako daru. 

Vzdělávací obsah: 
Setkávání s Bohem v díle stvoření  

Setkávání s Bohem v životě Ježíše Krista (L 8,49–56) 

Setkávání s Bohem v modlitbě 

Víra jako zkušenost, že Bohu na člověku záleží 

  

3.2.7 Boží jméno a Boží věci – druhé přikázání 

Očekávaný výstup: 
Žák objasní důvody, které vedou k úctě k předmětům vyjadřujícím náboženské postoje lidí (náboženské symboly různých náboženství). Postoje úcty a tolerance 

k náboženskému přesvědčení ostatních. 

Vzdělávací obsah: 
Jméno a jeho význam v životě člověka včetně přijetí svého jména 

Boží jméno (Ex 3,14) jako vyjádření toho, že Bůh je člověku nablízku 

Ježíšovo jméno a jednání apoštolů v jeho jménu (Sk 3. kap.) 

Výchova k úctě k Božímu jménu, jménům svatých a k věcem, které Boha připomínají 

  

3.2.8 Neděle není všední den – třetí přikázání 

Očekávaný výstup: 
Žák navrhne vhodné způsoby slavení neděle a její význam jako Boží dar pro člověka. 

Vzdělávací obsah: 
Příběh o sedmi bratrech – životní rytmus střídání nasazení v práci a odpočinku 

Židovské slavení soboty jako dne Hospodinova, kdy se člověk setkává s Bohem, s bližními (zvláště v rodině) a se sebou samým  

Křesťanské slavení neděle jako „dne Páně“, kdy Ježíš vstal z mrtvých 

  

3.2.9 Rodina – čtvrté přikázání 

Očekávaný výstup:  
Žák uvede vztah mezi zachováváním 4. přikázání a harmonickými vztahy v rodině. 

Vzdělávací obsah: 
Rodina jako společenství, které předpokládá určitý řád, a od každého určitou roli a určitý úkol 
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Láskyplná rodina a pokojný a šťastný domov jako předzvěst domova, který máme u Boha 

  

3.2.10 Život a zdraví – páté přikázání 

Očekávaný výstup: 
Žák vysvětlí význam přikázání „nezabiješ“ pro vztah člověka k sobě samému i vztahy lidí mezi sebou. 

Vzdělávací obsah: 
Příběh života Alberta Schweitzera, příp. jiné křesťanské osobnosti, příklad odpovědného postoje k Božímu stvoření  

Protiklad k jednání člověka, který si dělá, co chce 

Ž 104 

Výchova k úctě k životu a odpovědnosti za životní prostředí 

  

3.2.11 Čisté srdce – šesté a deváté přikázání 

Očekávaný výstup: 
Žák objasní význam přijetí jedinečnosti každého člověka a nenahraditelnost hodnoty čistého srdce.  

Vzdělávací obsah: 
Člověk jako neopakovatelné Boží dílo 

Ž 8 

1 K 6,19–20 

Výchova k vědomí vlastní jedinečnosti a k úctě k jedinečnosti každého člověka 

Výchova k rozvíjení touhy po lásce, kterou nosí každý člověk ve svém srdci 

  

3.2.12 Lepší je dávat než brát – sedmé a desáté přikázání 

Očekávaný výstup:  
Žák vyvodí důsledky, ke kterým vede dodržování nebo nerespektování přikázání, které chrání člověka i jeho majetek. 

Vzdělávací obsah: 
Osobní majetek jako bohatství, které Bůh svěřuje člověku a se kterým je třeba dobře zacházet a pomáhat těm, kdo to potřebují 

Schopnosti a vlastnosti jako poklad, který je třeba objevit a rozvíjet 

Mt 6,19–20 

Výchova k čestnému jednání vůči hmotnému i duševnímu vlastnictví druhého člověka 

  

3.2.13 Lidské slovo – osmé přikázání 

Očekávaný výstup: 
Žák na konkrétních příkladech uvede důsledky působení slov v kontaktu mezi lidmi. Vysvětlí pojem křivé svědectví. 

Vzdělávací obsah: 
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Síla lidského slova (Jk 3,10: Z týchž úst vychází žehnání i proklínání) 

Pravdivé lidské slovo proti lži, pomluvě a žalování 

Schopnost mluvit jako Boží dar 

Výchova k citlivosti vůči vyřčenému slovu 

  

3.3 Pozvání k hostině 

Vazba na jiné předměty a na průřezová témata: 
Člověk  jeho zdraví: Životní potřeby, psychohygiena 

OSV – zdravé a vyrovnané sebepojetí (sebeúcta), pravda, lež a předstírání v komunikaci, hledání pomoci při potížích 

VDO – schopnost aktivně přijímat a uplatňovat svá práva a povinnosti (výchova ke kritickému myšlení) 

  

3.3.14 Ježíš chce být hostem u Zachea 

Očekávaný výstup: 
Žák reprodukuje příběh Zachea a vysvětlí význam proměňující Boží lásky. 

Vzdělávací obsah: 
Podle L 19. kap. 

Příklad Ježíšova postoje k odmítanému člověku, kdy mu svým přijetím pomáhá v zásadní proměně života 

Výchova k naději, že Bůh přijímá každého člověka 

Výchova k citlivému jednání vůči lidem na okraji společnosti 

  

3.3.15 Ježíš a jeho láska k lidem 

Očekávaný výstup: 
Žák má na příběhu uzdravení ochrnulého popsat velkou Boží lásku ke každému člověku – k jeho tělu i duši. 

Vzdělávací obsah: 
Podle Mk 2. kap. 

Uzdravení nemocného a odpuštění hříchů jako příklad Ježíšovy lásky ke každému člověku 

Výchova k aktivnímu jednání podporujícímu dobro 

  

3.3.16 Bůh nás miluje, proto nám odpouští 

Očekávaný výstup: 
Žák na příběhu o dobrém otci a jeho dvou synech demonstruje, že Bůh na člověka stále čeká 

a raduje se z jeho návratu. 

Žák vysvětlí, že Bůh čeká na každého člověka, tedy i na každého z nás. Nemusím se nikdy bát 

k němu přijít. 
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Vzdělávací obsah: 
Podle L 15. kap. 

Obraz Boha jako čekajícího Otce, ochotného přijmout vždy své děti zpět 

Příběh jako povzbuzení naděje v Boží dobrotu a milosrdenství 

  

3.3.17 Můj postoj k Bohu, lidem a sobě 

Očekávaný výstup: 
Žák vysvětlí pojem svědomí jako daru od Boha, který nám pomáhá dobře se rozhodovat. 

Žák navrhne řešení situací, kdy jednání ve shodě se svědomím přináší člověku radost. 

Vzdělávací obsah: 
1 Te 4,1–2 

Svědomí jako Boží dar, který nám pomáhá mít správné vztahy k Bohu, lidem i sobě 

Výchova ke zcitlivění svědomí 

  

3.3.18 Slavíme svátost smíření 

Očekávaný výstup: 
Žák objasní, co svátost smíření působí a jak probíhá. 

Vysvětlí význam odpuštění pro život člověka. 

Vzdělávací obsah: 
Svátost smíření jako svátost radosti z návratu k Bohu a z nového začátku  

Jednotlivé části svátosti smíření 

  

3.4 Svátosti, znamení Boží lásky 

Vazba na jiné předměty a na průřezová témata: 
Lidé a čas: Důležité mezníky v životě člověka 

Lidé a čas: Slavení svátků  

MKV – poznávání vlastního kulturního zakotvení 

  

3.4.19 Připravujeme se na veliké dny – postní doba 

Očekávaný výstup: 
Žák definuje důsledky Ježíšovy smrti a vzkříšení pro život člověka. 

Žák navrhne, jakým konkrétním jednáním může i on měnit svět k lepšímu. 

Vzdělávací obsah: 
Postní doba jako doba zamyšlení nad velikostí Boží lásky (1 J 3,16) a doba jednání, které může měnit svět k lepšímu 
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Kříž jako znamení základu křesťanské naděje – smrti a vzkříšení Ježíše Krista 

  

3.4.20 Svátosti – znamení Boží milosti 

Očekávaný výstup: 
Žák popíše jednotlivé svátosti jako zvláštní dary Boží lásky. 

Vzdělávací obsah: 
Svátosti jako viditelná znamení Boží lásky 

Svátosti jako nabídka Boží pomoci člověku v důležitých chvílích  

jeho života 

  

3.5 Hostina s Ježíšem 

Vazba na jiné předměty a na průřezová témata: 
MKV – poznávání vlastního kulturního zakotvení 

  

3.5.21 Poslední večeře – mše svatá 

Očekávaný výstup: 
Žák reprodukuje průběh a objasní význam biblické události poslední večeře. 

Žák vysvětlí souvislost poslední večeře se mší svatou.  

Vzdělávací obsah: 
Oslava svátků, narozenin a významných událostí v lidském životě 

Starozákonní velikonoční večeře jako oslava Boží lásky a věrnosti při vyvedení Izraele z Egypta 

Slavení mše svaté jako zpřítomnění Ježíšovy lásky k lidem 

  

3.5.22 Mše svatá – připravujeme stůl 

Očekávaný výstup: 
Žák pojmenuje části liturgického prostoru místního kostela a liturgické předměty. 

Žák vysvětlí způsoby a důležitost přípravy na mši svatou. 

Vzdělávací obsah: 
Příprava liturgického prostoru a obětního stolu 

Osobní příprava na mši svatou 

Části mše svaté 

  

3.5.23 Části mše svaté – bohoslužba slova 

Očekávaný výstup: 
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Žák vysvětlí obsah jednotlivých částí bohoslužby slova. 

Žák doplní správné odpovědi na jednotlivé aklamace. 

Vzdělávací obsah: 
Opakování základních informací o Bibli 

Bohoslužba slova jako první hlavní část mše svaté 

Vysvětlení významu a nácvik odpovědí na jednotlivé aklamace bohoslužby slova 

  

3.5.24 Části mše svaté – bohoslužba oběti  

Očekávaný výstup: 
Žák objasní význam obětních darů. 

Žák vysvětlí význam vnějších gest při obětování darů. 

Vzdělávací obsah: 
Části mše svaté – bohoslužba oběti 

Význam obětních darů 

Význam slov a gest 

Nácvik písně k obětnímu průvodu 

  

3.5.25 Části mše svaté – proměňování 

Očekávaný výstup: 
Žák objasní pojem „proměňování“. 

Žák reprodukuje slova, jimiž se proměňuje chléb a víno v Tělo a Krev Krista. 

Vzdělávací obsah: 
Části mše svaté – bohoslužba oběti, proměňování 

Výchova ke zcitlivění k tajemství, které se při proměňování odehrává 

  

3.5.26 Části mše svaté – svaté přijímání 

Očekávaný výstup: 
Žák objasní účinky sv. přijímání. 

Vzdělávací obsah: 
Části mše svaté – přijímání 

Výchova k úctě k eucharistii 

  

3.5.27 První svaté přijímání v naší farní rodině 

Očekávaný výstup: 
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Žák navrhne strukturu oslavy prvního svatého přijímání ve farnosti a v rodině. 

Vzdělávací obsah: 
Lidé, se kterými žák prožívá první přijetí svátostí 

Oslava v rodině a ve farním společenství 

Příprava pozvánek a výzdoba kostela 

  

3.5.28 Eucharistie a život 

Očekávaný výstup: 
Žák objasní význam pravidelné účasti na mši svaté a na slavení svátostí. 

Vzdělávací obsah: 
J 6,35 

Základy duchovního života 

  

3.6 Hostina společenství církve 

Vazba na jiné předměty a na průřezová témata: 
MKV – poznávání vlastního kulturního zakotvení (křesťanské slavení Velikonoc) 

  

3.6.29 Velké dny v životě Ježíše Krista 

Očekávaný výstup: 
Žák zopakuje velikonoční události od Květné neděle až k událostem nedělního rána. 

Vzdělávací obsah: 
Události Svatého týdne podle: 

Mt 21,7–21; J 13,4–5,12n; Mt 26,26–28; Mk 14,32–36; Mt 27,33–37; Mt 27,45.50; L 24,1–6 

  

3.6.30 Pane, zůstaň s námi 

Očekávaný výstup: 
Žák porovná příběh Ježíše doprovázejícího učedníky na cestě do Emauz s jeho působením v životě člověka. 

Žák analyzuje proměnu, kterou působí v srdci člověka setkání s Ježíšem. 

Vzdělávací obsah: 
L 24,1–35 

Biblická událost jako naděje, že Ježíš zůstává s námi a že je nám stále nablízku 

  

3.6.31 Panna Maria – matka a sestra lidí 

Očekávaný výstup: 
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Žák doplní události Mariina života a vysvětlí význam Mariina života jako spoluúčasti na Božím díle záchrany člověka. 

Vzdělávací obsah: 
Důležité události Mariina života a jejich nasměrování na Krista 

Maria jako člověk hluboké víry, který je ochotný slovem i jednáním pomoci všude tam, kde je třeba 

Maria jako první vzor křesťanského života 

  

3.6.32 Duch, který oživuje 

Očekávaný výstup: 
Žák popíše působení Ducha Svatého v mimořádných událostech, ale také v každém dobru. 

Žák analyzuje projevy darů Ducha Svatého v sobě, ve druhých lidech i v každodenních situacích. 

Vzdělávací obsah: 
Sk 2,1–4 

Působení Ducha Svatého tehdy a dnes 

  

3.6.33 Prázdniny s Ježíšem 

Očekávaný výstup: 
Žák formuluje krátké modlitby v nichž spontánně oslovuje Boha. 

Vzdělávací obsah: 
Příběh Tři kameníci znázorňující různé pohledy na stejnou věc 

Výchova ke schopnosti vnímat Boží přítomnost v každodenních situacích 

 

Zpracovaná učební osnova obsahově vychází z osnov pro předmět náboženská výchova, schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 

2. 6. 2004 s platností od 1. 9. 2004 

pod č.j.: 20 924/2003–22. 
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6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 

 

6.1   Pravidla hodnocení žáků 

 

Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním klíčových 

kompetencí. Je to činnost, kterou učitel vykonává průběžně po celý školní rok. Sleduje připravenost žáka, všímá si úrovně jeho znalostí, schopností, dovedností 

a předpokladů. 

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, co se naučil, v čem se 

zlepšil a v čem chybuje. Okamžitá zpětná vazba je jeden ze stěžejních faktorů efektivního učení. Při poskytování zpětné vazby je kladen důraz na vhodnou 

formulaci-přednost se dává pozitivnímu vyjadřování. Součástí zpětné vazby je také poskytnutí návodu, jak má žák případné nedostatky odstranit. 

Hodnocení žáka nesmí být, a také není, zaměřeno na srovnávání se spolužáky, ale soustředí se na individuální pokroky žáka. Vychází z posouzení míry 

dosažených očekávaných výstupů oborů jednotlivých vzdělávacích oblastí a zvládání klíčových kompetencí. 

 

Způsoby hodnocení žáků: 

 

 Klasifikace známkami - pro celkové hodnocení žáka používáme klasifikaci vyjádřenou hodnotícím stupněm (známkou) ve všech předmětech.  

 Slovní hodnocení - používá se na základě doporučení PPP a písemné žádosti rodičů u žáků s SPU v rámci jednotlivých předmětů. Zahrnuje posouzení 

výsledků vzdělávání, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání tak, aby byla zřejmá úroveň jeho vzdělání vzhledem k očekávaným výstupům. 

 Kombinace slovního hodnocení a hodnocení pomocí známek u výsledné klasifikace. 

 Sebehodnocení - je nedílnou součástí hodnocení žáka. Je to jedna z významných kompetencí, které chceme, aby se žák naučil. Žák si tak osvojuje 

efektivně hodnotit sebe, svoji práci, vynaložené úsilí na práci a své rezervy. Učí se pracovat s chybou či nedostatkem. 

 Žákovské portfolio - je cenným nástrojem pro hodnocení práce žáka. Žák si shromažďuje materiály, které dokumentují stav jeho vědomostí a dovedností, 

ukazují, co žák zvládl, v čem nastal pokrok a co je zapotřebí zlepšit. 

 

Získávání podkladů pro hodnocení: 

 soustavné diagnostické pozorování výkonů a připravenosti žáka 

 písemné práce - testy, diktáty, doplňovací cvičení, slohové práce, práce s textem 
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 ústní zkoušení 

 zpracování a prezentace projektů, referátů 

 úprava sešitů a samostatné aktivity žáků 

 řešení problémových úloh 

 skupinové práce 

 

Kriteria hodnocení žáků: 

 

- na začátku školního roku jsou žáci a jejich rodiče seznámeni se způsoby a kritérii hodnocení 

- žák musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky musí být získané průběžně během 

celého klasifikačního období. 

- učitel oznámí žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodní a poukáže na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Výsledky 

písemných prací oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů.  

- známka nikdy nezahrnuje hodnocení žákova chování 

- výsledek klasifikace učitel sdělí rodičům prostřednictvím zápisu do žákovské knížky.  

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

- o termínu písemné zkoušky, která trvá více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje 

formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni konají žáci jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

- údaje o chování žáka, zapomínání pomůcek, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole zapisují vyučující do sešitu v třídní knize. Rodiče o zápisech průběžně 

informují třídní učitelé. 

- klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné 

umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje. 

- v případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka rodiče informuje vyučující daného předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem – písemnou formou. 

- třídní učitelé (případně výchovný poradce) seznámí ostatní vyučující s doporučením a závěry psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu 

získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci žáka. Údaje o nových vyšetřeních jsou dostupné v katalogových listech žáků. 

- vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 

 neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden  

 žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti (je možné okopírování a vlepení do sešitu) 

 účelem zkoušení není nacházení mezer ve vědomostech žáka, ale hodnocení toho, co umí 

 učitel klasifikuje jen probrané učivo 

 prověřování znalostí provádí učitel až po dostatečném procvičení učiva 
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6.1.1  Klasifikace prospěchu 

 

Prospěch žáka je klasifikován těmito stupni:  

 

      1 - výborný 

    2 - chvalitebný 

     3 - dobrý 

      4 - dostatečný 

      5 - nedostatečný    

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou naukového zaměření: 

Stupeň 1 – výborný 
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. 

Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je 

přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Žák ovládá požadované 

poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické 

činnosti. 

Stupeň 2 – chvalitebný 

Žák samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při 

výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je 

schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Stupeň 3 – dobrý 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných 

intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených 

poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů 

učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se projevují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti 

a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně 

studovat podle návodu učitele. 

Stupeň 4 – dostatečný 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických 

činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují 
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závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho 

ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují 

nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 – nedostatečný 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a 

motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují 

velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, 

vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 

činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné chyby a nedostatky není schopen opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

Úroveň jeho vědomostí není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku. 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření: 

Stupeň 1 – výborný 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně 

materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. 

Stupeň 2 – chvalitebný 
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a 

vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě. 

Stupeň 3 – dobrý 

Žák je v činnostech méně aktivní, méně samostatný a méně pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, 

nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější 

mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. 

Stupeň 4 – dostatečný 

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá 

bezpečně a účinně. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. 

Stupeň 5 – nedostatečný 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho 

projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 

 

 

Povinné předměty                                                             Známka     Úspěšnost 

 

                                      Český jazyk, cizí jazyky                    

                                                                                                  1            100-90% 

                                                                                                  2         89-75% 
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                                                                                                  3         74-55% 

                                                                                                  4         54-35% 

                                                                                                  5         34-0% 

 

                                       Diktáty v českém jazyce                  

                                                                                                1         1 chyba 

                                                                                                2         2-3 chyby 

                                                                                                3         4-5 chyb 

                                                                                                4 6-7 chyb 

                                                                                                5 8 a více chyb 

 

                                       Matematika                                      1              100-90% 

                                       Přírodověda                                      2                89-75% 

                                       Vlastivěda                                        3                74-50% 

                                                                                                4                49-25% 

                                                                                                5                24-0% 

                                       

 

6.1.2  Celkový prospěch žáka 

 

Žák je hodnocen stupněm: 

 prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než „chvalitebný“, průměr z 

povinných předmětů nemá horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré 

 prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm „nedostatečný“ 

 neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm „nedostatečný“.  

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. 

Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník. 

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno 

nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo 

provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. 
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Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o 

hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li 

vyučujícím žáka daného předmětu ředitel školy, požádá krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo 

v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, 

kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž 

nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. 

 

 

 

6.1.3  Hodnocení chování žáka 

 
Při hodnocení chování žáka se vychází z pravidel stanovených školou, která jsou součástí pravidel hodnocení žáků ve vnitřním řádu školy. Klasifikaci chování 

žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a s ostatními učiteli.  Rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v pedagogické radě.  

 
Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 
 

        1 - velmi dobré 

        2 - uspokojivé 

        3 - neuspokojivé 

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 
Stupeň 1 (velmi dobré).  

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit. 

Stupeň 2 (uspokojivé).  

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo 

školního řádu nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně 

vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Žák kouří v budově školy. 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé).  
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Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je 

jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes 

důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 

Pochvaly: 

- za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, či za dlouhodobou úspěšnou práci může ředitel školy (třídní 

učitel), udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění.  

 

Opatření k posílení kázně: 

- opatření k posílení kázně se ukládá za závažné nebo opakované porušování povinností stanovených školním řádem. 

- podle závažnosti provinění se uděluje napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem 

třídy. Ředitel školy uděluje důtku po projednání v pedagogické radě. 

- ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka. Výchovné opatření 

se zaznamenává do katalogového listu žáka, nezaznamenává se na vysvědčení. 

 
 

6.1.4  Hodnocení žáků s vývojovými poruchami učení 

 

- u žáků s prokázanými specifickými vývojovými poruchami učení se při hodnocení přihlíží k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení 

psychologických vyšetření žáků, uplatňují je při klasifikaci. 

- dětem a žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, věnujeme po celou dobu docházky do školy speciální pozornost a péči. 

- pro zjišťování úrovně vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní 

vliv. Kontrolní práce a diktáty píší žáci po předchozí přípravě.  

- vyučující kladou důraz na druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu 

jevů, které žák zvládl. 

- klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonat. 

- žáci s poruchami učení mohou být hodnoceni na základě žádosti rodičů a doporučení PPP slovně nebo kombinací slovního hodnocení a známek (a to jak 

v průběhu školního roku, tak na vysvědčení).  

- při slovním hodnocení uvádíme ovládnutí učiva předepsaného osnovami, úroveň myšlení, úroveň vyjadřování, úroveň aplikace vědomostí, píle a zájem o 

učení. Smyslem slovního hodnocení je objektivní posouzení jednotlivých složek školního výkonu dítěte. Je provázeno vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem jak mezery a nedostatky překonávat a jak dále prohlubovat úspěšnost žáka. 

- jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, postupně přecházíme k běžné klasifikaci. 
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- pro žáky individuálně integrované vyučující jednotlivých předmětů vypracují individuální vzdělávací plány. Tyto plány jsou sestaveny tak, aby žákovi 

poskytovaly v příslušných předmětech ucelené a jím zvládnutelné základy.  

- všechna navrhovaná pedagogická opatření zásadně projednáváme s rodiči. 

- v hodnocení se zaměřujeme na pozitivní výkony žáka a tím i na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. 

- nedílnou součástí hodnocení žáka je sebehodnocení. Je to jedna z významných kompetencí, kterou chceme, aby se žáci naučili a hodnotili tak sebe, svoji práci 

a rozpoznali své rezervy. Žáci se musí naučit pracovat s chybou či nedostatkem.  

 

6.1.5 Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního 

hodnocení a klasifikace 

- pokud je žák hodnocen na vysvědčení slovně z některých nebo ze všech předmětů, 

toto slovní hodnocení odpovídá určitému stupni hodnocení (známce) viz bod g) 

- vyučující předmětu, kde je žák hodnocen slovně, sdělí třídnímu učiteli, jakému stupni 

jeho hodnocení odpovídá a podle toho bude hodnocen celkově 

- celkový prospěch na vysvědčení je vyjádřen stupni: prospěl s vyznamenáním 

prospěl 

neprospěl 

přičemž podmínky jsou stejné jako u běžné klasifikace (viz bod a, b) 

. 

6.1.6  Sebehodnocení žáků 

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí 

a příležitosti, aby žák mohl objektivně hodnotit sebe a svou práci. Oba názory jsou průběžně konfrontovány a na konci klasifikačního období společně ohodnotí 

průběh výkonu žáka - co se zdařilo a čeho je možno zvýšeným úsilím dosáhnout. 

 

 


