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1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

MOTIVAČNÍ NÁZEV: ŠŤASTNÉ DÍTĚ - TVOŘIVÁ ŠKOLA   

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Olbramovice, okres Benešov  

ADRESA ŠKOLY: Olbramovice 4, Votice, 25901  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Věra Kutišová  

KONTAKT: e-mail: reditelka@zsolbramovice.cz  

web: http://www.zsolbramovice.cz  

IČ: 71001174  

RED-IZO: 600041905  

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Obec Olbramovice  

ADRESA ZŘIZOVATELE: Olbramovice Ves 158, 25901 Votice  

KONTAKTY:  

starosta: Ivan Novák  

telefon: 317 813 354  

email: podatelna@olbramovice.cz  

www.olbramovice.cz  

 

1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST OD: 1. 9. 2016  

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 31 .8. 2016  

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 24. 8. 2016  

 

mailto:podatelna@olbramovice.cz
http://www.olbramovice.cz/
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2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola v Olbramovicích je malotřídní školou s 1. – 5. ročníkem základního vzdělávání se 

třemi třídami (I. třída je většinou samostatný 1. ročník, ostatní ročníky spojujeme podle počtu 

žáků). Nachází se ve středu obce v budově postavené již roku 1885. Jejím zřizovatelem je obec 

Olbramovice. Škola prošla celkovou rekonstrukcí a modernizací na konci roku 2012 (červen - říjen) 

z prostředků EU.  

           Od 1. 1. 2003 má škola právní subjektivitu a její součástí je i mateřská škola a školní jídelna. 

Tyto dvě součásti subjektu se nacházejí v jiné budově (Olbramovice 135). Subjekt je příspěvkovou 

organizací a na jeho provoz přispívá Obecní úřad Olbramovice. Podle počtu dětí v obci a ve 

spádové oblasti by měla škola být i v budoucnu využívána dostatečným počtem žáků. Obec 

usiluje o budování komunitní školy, která počítá s  využitím zmodernizovaných prostor budovy 

školy širokou veřejností včetně tělesně postižených (bezbariérový přístup do přízemí). Škola 

úspěšně spolupracuje se školskou radou (devět členů), která aktivně pracuje od roku 2006. Rodiče 

všech žáků školy se sdružují v Unii rodičů při Základní škole Olbramovice, která je součástí Unie 

rodičů při Základní škole ve Voticích. Ve škole pracuje také školní družina. Žáci školy po 

ukončení 5. ročníku odcházejí na druhý stupeň základní školy většinou do Votic.  

2.2 Charakteristika žáků  

Školu navštěvuje průměrně 50 žáků. Na školu přijímáme i žáky se zdravotními problémy, je-li 

potřeba, žádáme o přidělení asistenta pedagoga. Na škole máme pravidelně i několik individuálně 

integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které na žádost rodičů 

zpracováváme individuální vzdělávací plány. Většina dětí je z Olbramovic nebo ze spádové oblasti 

a většina z nich navštěvovala olbramovickou mateřskou školu.  

2.3 Podmínky školy  

Škola při rekonstrukci kromě tří stávajících tříd získala moderní počítačovou učebnu, školní 

družina získala moderní hernu, pedagogický sbor svůj samostatný kabinet a potřebné sociální 

zázemí, stejně jako žáci školy. Původní prostor školní družiny v přízemí školy se proměnil ve 

víceúčelovou místnost spojující knihovnu, hernu, jazykovou i odbornou pracovnu s moderní 

interaktivní technikou. Škola má bezdrátové připojení k internetu. Zřizovatel myslel i na úsporu 

provozních nákladů a zrealizoval celkové zateplení budovy a výměnu oken a pokračoval v rozšíření 

plynového vytápění do celé budovy. Pro podporu zájmové činnosti byla zabudována keramická 

pec. Začátkem roku 2011 se škola zapojila do projektu MODERNIZACE VÝUKY na Základní škole 
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Olbramovice. Projekt byl realizován v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

vyhlášeného MŠMT. Během roku 2011 se podařilo v rámci tohoto projektu zabezpečit do každé 

třídy novou tabuli s interaktivním dataprojektorem, vlastníme hlasovací zařízení a vizualizér. 

Pedagogové zde mají velmi dobré podmínky pro využívání nejmodernější techniky ve výuce. Škola 

také neustále doplňuje nové výukové programy, pracuje s interaktivními učebnicemi, nakupuje 

nové pomůcky a inovuje nábytek v jednotlivých třídách. Ke škole přilehá školní zahrada, na které 

je vybudováno víceúčelové asfaltové hřiště a je zde možné umístit venkovní třídu. Na zahradě je 

část upravena na pozemek, kde žáci realizují pěstitelské činnosti v rámci pracovního vyučování. 

Škola má v obci od září 2012 k dispozici moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro 

míčové hry, vybudované obcí v areálu Fotbalového klubu Olbramovice.  

Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází dále než 200 m. 

Škola má dvě oddělené budovy - ZŠ a MŠ se školní jídelnou. Bezbariérový přístup je zajištěn 

částečně, jen v některých prostorech ZŠ a MŠ.  

2.4 Spolupráce s dalšími institucemi  

V obci úzce spolupracujeme především se Sborem dobrovolných hasičů, jehož členové vedou 

oddíl Mladých hasičů a připravují pro děti karneval. Další spolek, který pomáhá škole se 

sportovním vyžitím žáků ve volném čase, je Fotbalový klub Olbramovice. Zároveň připravují akci 

na Den dětí. V rámci ekologické výchovy spolupracujeme i s Mysliveckým spolkem HUBERT, 

sbíráme žaludy pro zvěř a myslivci pro děti organizují výpravy do lesa. Svaz žen a zdravotně 

postižených v obci se na nás obrací při přípravě programu pro členy a další veřejnost především na 

Den matek. Kulturní programy jezdíme ukazovat i do Domova důchodců ve Vojkově. S Katolickou 

farností ve Voticích spolupracujeme při uskutečňování výstav výtvarných prací ZŠ a MŠ 

Olbramovice v kostele Všech svatých v Olbramovicích.  

Úzce spolupracujeme se základními školami v okolí, především se Základní školou ve Voticích, kam 

přechází většina našich žáků do 6. ročníku a kde jsme součástí jejich Unie rodičů. Dále 

spolupracujeme se Základní školou ve Vrchotových Janovicích při zabezpečování plaveckého 

výcviku.  

V oblasti environmentální výchovy spolupracujeme s Ekocentrem ČSOP ve 

Voticích, s Podblanickým ekocentrem ČSOP ve Vlašimi a také s Ochranou fauny ve Voticích. Při 

realizaci sběrových akcí spolupracujeme s firmou Compag s.r.o. ve Voticích (sběr tetrapaku). 

Využíváme i akcí pořádaných Ekocentrem na Farmě Čapí hnízdo, a.s. Olbramovice-Dvůr Semtín.  
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2.5 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

Škola úzce spolupracuje s rodiči, organizuje pro všechny třikrát ročně třídní schůzky, kromě toho si 

mohou udělat individuální třídní schůzku i jednotliví třídní učitelé. Kromě toho organizujeme Den 

otevřených dveří a jednou ročně se koná plenární schůze Unie rodičů školy.  

Rodiče jsou také individuálně zváni do školy do hodin, potřebuje-li učitel ukázat práci určitého 

dítěte v hodině, anebo opačně, chce-li rodič vidět své dítě v hodině nebo chce vidět práci učitele.  

Řada rodičů se také aktivně zapojuje do činnosti ve škole, pomáhá při zabezpečování akcí pro děti, 

poskytuje sponzorské dary, nakupuje školní potřeby nebo poskytuje finanční příspěvky. Tři 

zástupci z řad rodičů se aktivně zapojili do školské rady. Škola má i svého zástupce ve výboru Unie 

rodičů.  

2.6 Charakteristika pedagogického sboru  

Na škole působí 7 pedagogů, včetně ředitelky školy a její zástupkyně pro předškolní vzdělávání, 

která je většinou v budově MŠ. Kvalifikovanost učitelského sboru se blíží 100 %. Jsou v něm jak 

mladí učitelé, tak zkušení pedagogové. Na škole podle potřeby pracuje i asistent 

pedagoga. V družině pracují dvě vychovatelky. Pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojují do 

vedení zájmových kroužků.  

2.7 Dlouhodobé projekty  

V oblasti dlouhodobých projektů se zaměřujeme od roku 2006 na regionální ekologický projekt 

CHRÁNÍME PŘÍRODU PRO 3. TISÍCILETÍ a třídíme odpadové suroviny. Dále se zapojujeme do 

celostátního projektu RECYKLOHRANÍ.  

2.8 Mezinárodní spolupráce  

V oblasti mezinárodní spolupráce nerealizujeme žádný projekt. 
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3 Charakteristika ŠVP  

3.1 Zaměření školy  

Škola se věnuje všestrannému a všeobecnému rozvoji dětí, nepreferuje žádnou složku vzdělávání. 

Zajímavou škálou zájmových kroužků se snaží zapojit do mimoškolní činnosti všechny žáky 

a nabídnout každému kroužek, který mu bude vyhovovat. Usilujeme o co největší využití 

veškerého vybavení školy a všech příležitostí, které se v obci vyskytují a lze jich využít ke 

vzdělávání a výchově dětí. Snažíme se žáky také zapojovat do nejrůznějších soutěží, ať již 

sportovních, či uměleckých, tak i vědomostních. Pomáháme také žákům, kteří mají určité 

problémy. Pro nadané žáky  organizujeme, podle zájmu, přípravu na přijímací zkoušky na 

gymnázium. Protože ve škole ani jinde v obci nemáme k dispozici tělocvičnu, využíváme pouze sál 

Dobrovolných hasičů. Nově bylo vybudováno víceúčelové hřiště na míčové hry se sociálním 

zázemím. Využívat můžeme i školní zahradu s asfaltovým hřištěm na malou kopanou a odbíjenou. 

Realizujeme zde nácvik odbíjené, vybíjené, florbalu apod.  

Činnost školy propagujeme pravidelně v Olbramovickém občasníku, ve Votických novinách či 

jiných periodikách. Máme vlastní internetové stránky, které si sami vytváříme 

a doplňujeme: www.zsolbramovice.cz . Ve škole dokumentujeme veškeré akce na fotografiích 

a videozáznamech. Před školou máme vývěsní skříňku, kam pravidelně dáváme informace 

o akcích školy a informujeme o výsledcích žáků školy.  

Cizí jazyky:  

 výuka anglického jazyka celé období pěti let  

 v 1. ročníku začínáme zájmovým kroužkem  

 od 2. ročníku pokračujeme povinnou výukou  

Výpočetní technika:  

 na počítačích se pracuje při výuce i v zájmových kroužcích a ve školní družině již od 

1. ročníku  

 samostatná počítačová učebna pro 12 žáků  

 hry pro děti a tvůrčí práce s počítačem jako zájmový kroužek od 1. ročníku  

Estetické dovednosti: (dle aktuální nabídky)  

 hudebním kroužek - hra na zobcovou flétnu  

 kroužek dovedných rukou  

 taneční kroužek  

 keramický kroužek (po dokončení keramické dílny)  

http://www.zsolbramovice.cz/
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Sportovní aktivity:  

 sportovní kroužek  

 turnaje v kopané  

 florbal  

 vybíjená  

 dopravní soutěže  

 školní duatlon  

Škola v přírodě:  

 5 denní pobyt s projektovým vyučováním zaměřený na průřezová témata a poznávání 

zajímavých míst ČR  

Školní družina: (max. kapacita 40 žáků)  

 práce v zájmových kroužcích  

 ranní družina od 6,30 hod, odpolední do 16,00 hod.  

Školní knihovna:  

 společná školní četba  

 individuální výpůjčky žáky školy  

 učitelská knihovna  

 informační centrum  

Organizace kulturních akcí:  

 mikulášská besídka  

 rozsvěcení vánočního stromu v Olbramovicích a vánoční jarmark  

 vánoční výstava v olbramovickém kostelíku  

 školní recitační soutěž  

 Noc s Andersenem  

 program na Den matek  

 programy pro důchodce v Domově důchodců ve Vojkově  

 předvánoční zájezd (do Prahy, Tábora...)  

 návštěvy divadelních představení  

 pochod za velikonočním vajíčkem  

Vzdělávací aktivity:  

 matematická soutěž KLOKAN  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

10 

 testování žáků ve 3. a 5. ročníku KALIBRO, CERMAT  

 celostátní testování žáků 5. ročníku NIQES Českou školní inspekcí  

 příprava na přijímací zkoušky na gymnázium (podle zájmu žáků)  

 recitační soutěž  

 zapojení do výtvarných soutěží  

 školní ekologická konference  

Zdravá škola:  

 realizujeme mléčný program  

 dbáme na dodržování pitného režimu  

 realizujeme projekty zaměřené na zdravou výživu  

 k výuce využíváme venkovní třídu  

 ve školní jídelně vaříme zdravě  

 přestávky trávíme na školní zahradě  

 účastníme se projektu ZDRAVÉ ZUBY  

 velkou pozornost věnujeme PREVENTIVNÍ DOPRAVNÍ VÝCHOVĚ a bezpečnému chování na 

přechodech  

 používáme nezávadné úklidové prostředky  

 realizujeme rekuperaci při odvětrávání radonu  

Vzdělávací aktivity  

 třídíme odpad ve škole  

 sbíráme starý papír, PET láhve, nápojový karton, víčka od PET láhví a vybité baterie, a tím 

se zapojujeme do projektu CHRÁNÍME PŘÍRODU PRO 3. TISÍCILETÍ  

 realizujeme školní a třídní ekologické projekty a to jak krátkodobé tak i celoroční  

 máme při škole oddíl MOP ČSOP  

 jsme zapojeni do programu M.R.K.E.V  

 spolupracujeme v regionu s Ekocentrem ČSOP Votice, Podblanickým ekocentrem ČSOP ve 

Vlašimi a Ekocentrem Čapí hnízdo v Olbramovicích, s Ochranou fauny ve Voticích, 

s Mysliveckým spolkem HUBERT Olbramovice  

 zaměřujeme se na šetření elektřinou a vodou  

 kompostujeme  

 staráme se o květinovou výzdobu školy  

 pracujeme na školní zahradě  

 pěstujeme zeleninu na školním pozemku  

 pomáháme při úklidových akcích v obci  

 realizujeme školní ekologické projekty  
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Přednosti školy  

 Všichni se vzájemně známe, jsme jedna velká rodina.  

 Lépe jednotně působíme na děti, protože navazujeme na výchovu ve zdejší mateřské 

škole, která realizuje program „ŠŤASTNÉ DÍTĚ.“  

 Škola se připojila v únoru roku 2007 do sítě Tvořivých škol.  

 Naše děti jsou více samostatné, neboť část hodiny musí pracovat zcela samy.  

 Snadněji si zvykají na práci ve skupinách, jsme malotřídní škola, kde ve třídě pracují dva 

různé ročníky, a každá skupina žáků dělá něco jiného.  

 Žáci se musí umět více soustředit na svou práci.  

 Umí si ale také vzájemně pomoci. V hodinách se setkávají různě staří žáci a musí umět 

navzájem respektovat jeden druhého. Starší žáci pomáhají mladším, rychlejší pomalejším, 

bystřejší radí slabším.  

 V prvním ročníku většinou začínají pracovat samostatně v malém počtu žáků, proto je čas 

i na pomalejší děti a lze lépe integrovat i děti se zdravotními problémy.  

 Nejsou zde velké výchovné problémy, učitelé a žáci jsou v neustálém kontaktu, a to 

i během přestávek. Na každého žáka je dobře vidět, problémy se odhalí hned v zárodku.  

 Snadněji se domlouvají pravidla, která budou ve třídách i na škole dodržována.  

 Rodiče mají blízko ke škole, mohou okamžitě řešit problém, mohou navštěvovat vyučovací 

hodiny apod.  

 Cizí jazyk se učí od 1. ročníku, mohou se využívat i počítače.  

 Na výjezdní akce jezdíme většinou celá škola společně.  

 Odstranili jsme rivalitu mezi jednotlivými ročníky, oceňujeme kamarádství a vzájemnou 

pomoc.  

 Nastolili jsme přátelský, ale důsledný vztah mezi dospělými a žáky.  

 Dbáme na slušné chování a vyjadřování žáků ve škole i mimo ni.  

 Máme výborné zkušenosti se školou v přírodě.  

 Rodiče se aktivně podílejí na chodu školy.  

Charakteristika školního vzdělávacího programu  

Východiska pro tvorbu vzdělávacího programu  

Školní vzdělávací program ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA rozpracovává Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání (RVP ZV) a čerpá, jak naznačuje již sám název, ze dvou zdrojů, 

které nejlépe vyhovují současnému klimatu na škole a nejlépe naplňují naše představy 

o směřování Základní školy v Olbramovicích v dalších letech.  

Prvním zdrojem je Školní vzdělávací program mateřské školy v Olbramovicích ŠŤASTNÉ 

DÍTĚ, který naplňuje cíle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a je v mateřské škole 

realizován již od 1. 9. 2002.  
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Motto: „Ten kdo si hrát neumí, málo dětem rozumí.“  

Cíle, které si mateřská škola ve své činnosti klade, jsou v jejich programu formulovány 

takto “rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého a tvůrčího jedince cestou přirozené 

výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání, věnovat se dětem se specifickými vzdělávacími 

potřebami (děti postižené, děti talentované, děti ze sociálně slabšího prostředí,…)…nabízíme 

kvalitní standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší školy (logopedická péče, zájmové 

kroužky, sportovní a kulturní akce, výlety, akce pro rodiče a děti, speciální výchovné programy 

např. EKO). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme praktické zkušenosti, přímé zážitky - klademe 

důraz na prožitkové učení. Vzdělávací aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti. Veškeré snažení 

všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby dítě bylo maximálně šťastné a spokojené . Velkou 

péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Tradicí je mnohaletá spolupráce se 

základní školou….“  

Z výše uvedených citovaných myšlenek je patrno, že na takto realizovaný začátek celoživotního 

vzdělávání je přímo nutností plynule navázat dalším stupněm obdobné výchovy a vzdělávání. 

V případě naší prvostupňové základní školy jsme se rozhodli pro činnostní učení. Domníváme se 

totiž, že právě tímto způsobem učení lze přirozeně pokračovat v uchování šťastného 

a spokojeného a navíc aktivního dítěte i pro dalších pět let jejich života v obci 

Olbramovice a vytvořit tak pevný základ pro jejich harmonický, spokojený a plnohodnotný život 

v budoucnosti.  

Proto hlavním a nosným zdrojem pro náš Školní vzdělávací program (ŠVP) se stalo činnostní učení 

realizované prostřednictvím  Modelového školního vzdělávacího programu TVOŘIVÁ ŠKOLA pro 

základní vzdělávání. (Poznámka: Tento dokument je poskytován pouze školám přihlášeným do 

sítě tvořivých škol, a to na základě Dohody o spolupráci na projektu Modelový školní vzdělávací 

program Tvořivá škola).  

Motto: „ Věděni je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen 

čirý, kalné, je-li kalný. Vyučovati tedy tak, aby někdo činil něco dříve, než chápe, co činí, znamená 

dělat jej ne člověkem, nýbrž zvířetem: mluviti však o věcech bez pochopení znamená počínati si 

jako papoušek a ne jako člověk.  

Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou, a ne násilnou, plnou 

lásky, a ne nenávisti.  

Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím s ním po zemi a necloumám jím, 

nýbrž vezmu ho jemně za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel 

za mnou.“ (J. A. Komenský)  

Jak je patrno s tohoto citátu, je veškeré učení a vzdělávání v tomto programu ovlivněno názory 

a myšlenkami našeho nejslavnějšího pedagoga J. A. Komenského (Didaktika analytická) a všech 
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jeho pokračovatelů v českých reformních činných školách. Na jejich snažení se teprve v roce 1990 

začalo opět navazovat a výsledkem byla práce Zdeny Rosecké a kolektivu 

pedagogů (Malá didaktika činnostního učení ), kteří začali předávat osvědčené metody 

činnostního učení dál, dalším učitelům a nabídli Modelový školní vzdělávací program TVOŘIVÁ 

ŠKOLA pro základní vzdělávání především s tímto cílem:  

„Pomoci těm školám, které se rozhodly jít českou inovační cestou, které chtějí víc než dosud 

respektovat přirozené potřeby žáků i individuální úroveň jejich zrání a učení. Program vzniká na 

pomoc těm učitelským kolektivům, jejichž snahou je vytvořit ve svých školách pro žáky radostné 

pracovní prostředí. Pro ty učitele, kteří se snaží, aby si děti ze školy odnášely jak potřebné trvalé 

vědomosti a kompetence, tak pozitivní motivaci pro celoživotní vzdělávání. Pro ty učitele, kteří si 

uvědomují, že současná doba potřebuje lidi tvořivé, iniciativní, schopné se rychle 

rozhodovat a orientovat v problémech a řešit je, lidi, kteří jsou schopni komunikace a práce 

v týmu, lidi, kteří jsou si vědomi své vlastní hodnoty. Pro ty učitele, kteří chtějí svým žákům 

pomoci získat základy potřebné k tomu, aby se takovými lidmi stali.“  

Atmosféra školní práce zdůrazňuje především pozitivní vztah mezi učitelem a žákem. Žák je 

aktivním subjektem výchovně vzdělávacího procesu, ve kterém vždy sledujeme dva základní cíle – 

výchovný a vzdělávací.  

Cílem výchovným je naučit žáka eticky nejlepším způsobem jednat a dát mu prostor pro osvojení 

si souboru potřebných kompetencí pro takovéto jednání.  

Vzdělávacím cílem je dosáhnout, aby si žák osvojil soubor základních vědomostí ve vzájemných 

vazbách, při zdůraznění jejich aktivního logického a správného používání v široké praxi a při řešení 

problémů.  

Příznivé atmosféře vyučovacího procesu napomáhá schopnost učitele docílit, aby:  

 činnosti při vyučování měly klidný průběh  

 žák pracoval svým tempem a postupně je podle svých maximálních možností 

přizpůsoboval tempu třídy  

 žáci neprožívali pocity úzkosti, strachu, křivdy aj.  

 zpětná vazba „žák – učitel“ byla využívána v každé vyučovací hodině, neboť upozorňuje na 

prvopočáteční problémy žáka, které je možné řešit vhodnou diferenciací průběžně 

a individuálně přímo ve vyučování  

 žáci dostávali dostatečný prostor na pochopení učiva a jeho procvičení  
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Záměr pozitivní změny v atmosféře školy vyžaduje od vyučujících zamýšlet se nad svojí 

výchovnou prací a formulovat svou pedagogickou činnost z různých pohledů:  

Přístup učitele k žákovi:  

 ke každému je třeba přistupovat s úctou, s náklonností, s vírou v jeho síly a možnosti, 

s patřičnou pozorností  

 se zásadovostí v případě, že se v chování žáka objeví odchylky od běžných norem  

Je třeba dodržovat vzájemnou úctu a definovat jasné základní požadavky na kázeň.  

Příznivé mikroklima ve třídě se utváří:  

 již příchodem učitele – tónem, jakým třídu osloví  

 řečí učitele – je-li klidná, ale bez lhostejnosti  

 schopností vést žáky tak, aby se nebáli zkoušení a sami své vědomosti prezentovali  

 tím, že žák dostává možnost vyjádřit se k učenému a že je mu dáván prostor ukázat to, co 

si sám připravil  

Máme-li dítě naučit dobrým způsobům jednání , musíme je průběžně vést k poznání základních 

etických principů.  

 Uvědomme si, že ze zkušenosti víme, že každé dítě usiluje o pěkné citové zážitky (např. 

večerníčky nebo pohádky).  

 Uvědomme si, že si dítě vybírá ty hodnoty, které jsou pozitivní, nechce představovat při 

hře zlou postavu, raduje se z toho, když všechno dobře dopadne.  

 Uvědomme si obsah citového života dítěte – jak na dítě negativně působí, když se setkává 

s hrubostí a násilím, které vítězí.  

 Uvědomme si, že člověk ve svém mládí vstřebává náladu okolí a nese ji dále svým 

životem. Psychologie dokládá, že u člověka trvají ty formy cítění, které u něho převažovaly 

v době prepubertální, pubertální i postpubertální.  

Dokážeme-li dát žákům ve škole mnoho zážitků citově kladné povahy, jak si to většina z nich žádá, 

přispějeme k tomu, že v celkovém charakteru cítění dítěte nabudou převahu tendence tvůrčí – 

optimismus, radost, jistota.  

Ve tvořivé škole by ve vyučování i mimo něj měl být prostor pro dostatek dětské radosti.  
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Chceme-li vést výchovu a výuku pozitivně, vyžaduje to znalost, co a jak dělat v různých obdobích 

vývoje žáka. Předpokládá to zamýšlet se nad způsoby práce a vhodně je volit i se zpětnou vazbou 

k žákovi.  

Ve tvořivé škole učitel zná materiály, se kterými pracuje, vyučování má činnostní charakter a žák 

se v něm může aktivně projevovat činností, tvorbou, nápady, schopností spolupracovat apod. 

V osobním vztahu jdeme k žákovi blíž. Dáváme mu šanci učivo pochopit i zvládnout, poskytujeme 

mu prostor na učení, dovedeme do výuky zapojit žáky různě nadané. Učitel se stává dirigentem, 

oporou, dovede dát najevo očekávání dobrých výkonů.“  

Z výše uvedené citované části je patrno, že program ŠŤASTNÉ DÍTĚ v olbramovické mateřské škole 

i program TVOŘIVÁ ŠKOLA jsou spojenou nádobou. Obě mají stejný cíl. Udělat současnou školu 

takovou, aby práce v ní bavila ne jen žáky, ale i nás učitele a takovou školu chceme mít u nás 

v Olbramovicích.  

„V moci každého učitele je pozitivně ovlivňovat velké množství žáků a jejich prostřednictvím 

mnoho dalších lidí. Pokud dá učitel žákům možnost vykonávat smysluplné činnosti, nechá je 

samostatně se rozhodovat a projevovat a pokud žáci rozumí , čemu a proč se učí , rozvíjí se 

v souladu se svými přirozenými schopnostmi a zájmy. Takoví žáci jsou spokojení, šťastní 

a v praktickém životě dávají přednost „dobru před zlem“. Postupně se učí naslouchat, uvažovat, 

vyjadřovat své myšlenky, komunikovat, vyhledávat, a třídit informace, samostatně řešit problémy 

a zodpovědně se rozhodovat. Mnohaletá pedagogická praxe nám jednoznačně potvrdila, že 

činnostní postupy učení by měli ve výuce používat všichni učitelé, kteří usilují o to, aby ve škole 

vládl zdravý rozum, pocit štěstí a dobrá nálada.“ (Z. Rosecká) .  

Základní filozofie programu Tvořivá škola  

Školní vzdělávací program Tvořivá škola naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je 

založen na principech činnostního učení . V této kapitole se jím budeme zabývat podrobněji, 

stejně jako základní metodologii, neboť je to stěžejní součást našeho Školního vzdělávacího 

programu ŠŤASTNÉ DÍTĚ- TVOŘIVÁ ŠKOLA.  

Školní vzdělávací program Tvořivá škola vychází v souladu s RVP ZV z poznatků, že:  

 v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe, 

(nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo);  

 k učení je třeba žáky motivovat a činit je zajímavým a přiměřeným jejich věku;  

 nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu, 

k tomu lze dospět tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů, když bude provádět 

činnosti, pozorovat, hovořit o nich, vyslovovat závěry – objevovat;  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

16 

 chceme-li dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor pro učení, 

protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu;  

 kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost 

a použitelnost pro život;  

 efektivitu vzdělávání nelze založit jen na posuzování chyb žáků a na přípravě 

(připravenosti) pro přijímací zkoušky, ale je nutné využít nové mechanismy k hodnocení 

výsledků vzdělávání postavené na průběžném hodnocení činností žáků, na ověřování 

schopnosti řešit problémy komplexně a na celkovém posunu žáka nejen v kvalitě 

vědomostí a rozvoji dovedností, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti žáka;  

 pozitivně laděné hodnotící soudy, užívané průběžně, mají vyšší motivační hodnotu 

a vedou k celkově dobrému zvládání učiva.  

Činnostní učení vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Učí je, že trvalých 

vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní činnosti.  

Tvořivá škola nepředkládá žákům zpravidla hotové výsledky a poznatky k osvojení, ale vede je 

k tomu, aby vše nové, pokud to lze, získávali na základě činností, pozorování, pokusů – na základě 

objevování. Nezaměstnává jednostranně rozum a paměť žáků, ale působí také na jejich city a vůli. 

Nehromadí jen množství vědomostí místo jejich kvality, ale snaží se rozvíjet schopnosti žáků 

a seznamovat je s pracovními metodami a postupy. Tyto metody a postupy si žáci osvojují tak, aby 

je uměli uplatnit v životě a mohli se sami dál vzdělávat.  

Činnostní učení je založené na objevování. Žáci objevují principy a zákonitosti jevů a problémů 

sami, na základě kroků určených učitelem. Manipulací s pomůckami a vlastní činností si žáci 

poměrně rychle a především trvale osvojují praktické zkušenosti, poznávají k čemu nový poznatek 

a dovednost slouží. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší 

každodenní život kolem nás, a tak má pro žáky osobní smysl, a zároveň se zaměřuje na zvládnutí 

podstatných jevů. Činnosti s konkrétními věcmi a pokusy učí žáky vnímat učení jako činnost 

důležitou pro vlastní život i existenci okolního světa. V průběhu vzdělávacího procesu je žák veden 

k samokontrole, samohodnocení a samostatnému rozhodování. Učí se pracovat sám 

i spolupracovat v týmu.  

Základní metoda činnostního učení – metoda objevování – staví do popředí význam otázek žáků 

ve vyučování. Je-li dítě schopno k určitému jevu položit otázku, je to znamení, že o pozorovaném 

jevu přemýšlí, hledá vysvětlení, je schopno mu porozumět a na otázku najít správnou odpověď. 

V pokládání otázek pomáhá žákům hlavně pozorování určité prováděné činnosti.  

Úloha učitele spočívá v tom, aby žákům několik „žákovských otázek“ formuloval sám, aby je 

povzbuzoval, aby jim dával dostatek příležitostí k vzájemnému kladení otázek, aby pozitivně 
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podpořil i otázky neobratně formulované. Učitel brzy pozná, že se žáci ve formulaci otázek lepší, 

že jsou stále obratnější a pohotovější. Schopnost ptát se je jedním z klíčů k úspěšnému učení 

a získává se hlavně cvikem. Otázky kladené žáky ke kterýmkoli partiím učiva provokují myšlení 

žáků, vedou je k hledání vysvětlení, výrazně napomáhají k učení.  

Pro žáky je vždy při probírání nové látky nejdůležitější vytvořit si prostřednictvím činností 

představu o jevech, kterým chceme učit, a naučit se tyto jevy vnímat. Průběžně musíme žáky 

nechat o pozorovaných jevech hovořit, a tím se u nich postupně vytváří jejich věku přiměřený 

odborný slovník. Až po dokonalém zvládnutí prvních dvou kroků všemi žáky přichází na řadu 

automatizace – procvičování učiva činnostními i klasickými formami.  

Další důležitou metodou činnostního učení je individualizace , tzn. dát každému žákovi možnost, 

aby daný úkol nebo problém řešil vlastním způsobem, na základě svých zkušeností a dovedností. 

Tato metoda napomůže učiteli dobře poznat, do jaké míry žáci zvládli učivo, zvláště když učitel 

dovede využívat individualizaci pro zpětnou vazbu. Tato metoda vede také k tomu, že si žáci 

uvědomí, co se vlastně učí a co z toho už umí.  

Významnou roli při této práci má zdůvodňování zvoleného řešení, tedy odpovědi na otázku, proč 

jsem řešení provedl právě tak. Žáka tím vedeme k přemýšlení o své práci, k jejímu srovnávání 

s prací spolužáků, k uvědomění si dalších možností řešení. Tato činnost přispívá značnou mírou 

k rozumovému vývoji žáka. Velkým kladem, který činnostní metody přinášejí do výuky, je 

chuť a radost, s jakou děti pracují.  

K základním pracovním metodám činnostního učení patří metody aktivizující , 

zejména metoda situační , problémová a projektová , metody názorně demonstrační, metody 

slovní, zejména dialogické, metody samostatné práce, metody výzkumné, tvořivá práce 

s učebnicemi, pracovními sešity a didaktickými pomůckami a hrami.  

Vyučovací metody při činnostním učení jsou volné v mezích, které jsou dány přirozeným vývojem 

žáků. Učitel volí v těchto mezích a při dokonalé znalosti učební látky takové metody, aby v každém 

předmětu soustavně rozvíjel zájem žáků, a dosahoval tak co nejlepších výsledků bez přetěžování 

žáků a přepínání vlastních sil.  

Menší nadání nebo částečná neznalost v některé oblasti by neměly být překážkou rozvoje žáka 

v jiných oblastech. Aby toho mohlo být dosaženo, zaměřuje se Tvořivá škola 

na využívání mezipředmětových vztahů. To znamená, že učí žáky užívat všech vědomostí 

a dovedností, kterým se naučili při každé vhodné příležitosti, ve všech učebních předmětech 

i v praktickém životě.  

Psychologické zdůvodnění činnostního učení spočívá v uvědomění si toho, že nejpevnější spoje se 

vytvářejí životními situacemi. Psychologové totiž poznali, že v paměti vydrží dlouho, často i trvale 
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to, co žák sám pozoroval, promyslel či vykonal. Je nutné vědět a dodržovat, že žákova paměť 

nemá být přetěžována zbytečnými podrobnostmi.  

Při osvojování nového učiva dbáme v Tvořivé škole vždy na to, aby nové učivo vždy vycházelo 

z učiva předešlého , aby byly nové představy zařazovány do okruhu představ starších.  

Rozvoj inteligence žáka je v Tvořivé škole podporován tím, že je mu umožněno samostatně se 

rozhodovat, uvažovat, provádět svoje činnosti, učit se řešit problémy. Žák své činnosti 

provádí samostatně. Vedeme ho přitom k samostatnému pozorování, srovnávání, rozboru 

pozorovaného jevu, k vlastnímu uvažování, kladení otázek, ke komunikaci. Činnosti organizujeme 

tak, aby žáci byli často v situacích, které vyžadují, aby o práci přemýšleli.  

Tvořivá škola se uplatněním činnostního učení stává školou založenou na radostné práci 

žáků. Učitel sám je při činnostních formách výuky organizátorem a usměrňovatelem práce žáků.  

Zájem žáků, který je při tomto způsobu výuky zřejmý, jejich vnitřní zaujetí pro řešení 

předkládaných problémů, jejich radost i z dílčích úspěchů, to vše přináší pocit vnitřního uspokojení 

také pro učitele. Prožívání každodenních drobných překvapení z někdy i nečekaných úspěchů 

žáků, které běžná výuka řadí mezi méně schopné, přináší učiteli radost, dává mu pocit 

naplnění a uvědomění si krásy učitelského povolání.  

Pracovní postup k dosažení určitého učebního cíle se řídí nejen povahou probíraného učiva, ale 

též charakterem vývojového období žáků.  

Žáky je potřeba hodnotit ne jen podle unifikovaného modelu normativně či kriteriálně, ale každý 

má mít nárok i na hodnocení individualizované (hodnocení podle individuálního pokroku v učení). 

Každý žák má právo na individuální tempo, možnost chybování a znovuobjevování, a každý má mít 

prostor na individuální projev a názor, prostor pro vzájemnou komunikaci a spolupráci.  

Je třeba připravit na školách pro žáky podmínky, ve kterých by cítili jistotu, bezpečí, sebedůvěru, 

sounáležitost, ve kterých by se mohli seberealizovat. V průběhu vyučování dbáme na pozitivní 

ladění hodnotících soudů. Uvědomujeme si, že všechny neúspěchy žáků, obzvláště počáteční, 

nepříznivě dopadají na vztah žáků ke škole i k dalšímu učení.  

Školní vzdělávací program Tvořivá škola pro základní vzdělávání navazuje svým pojetím na 

tradice české činné školy , kterou lze charakterizovat:  

 má činnostní ráz  

 je pozitivní vůči žákům  

 podněcuje žáky k tvořivé práci  

 navrací do školy „zdravý selský rozum“  
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 při výuce využívá zkušeností žáků  

 klade důraz na motivaci žáků k učení  

 při výuce se dbá na vysvětlení, proč se čemu učí  

 zpětná vazba je důležitou formou zařazovanou do každé vyučovací hodiny  

 je snahou všech vyučujících, aby bylo probírané učivo žáky dobře zvládnuto  

 umožňuje účelně spojovat učiva několika předmětů do projektů  

 zdůrazňuje mezipředmětové vztahy  

V popředí záměrů a cílů školního vzdělávacího programu Tvořivá škola je rozvoj 

tvořivosti žáků. Důležitým předpokladem pro rozvoj tvořivosti je motivovat žáky tak, aby měli 

radost z pochopení probíraného učiva. Přitom je třeba respektovat jejich individuální vlohy.  

Aby žáci byli schopni tvořivě riskovat při řešení úkolů a problémů, je 

třeba  podporovat  jejich  samostatnost,  sebejistotu,  zodpovědnost,  pozitivní sebehodnocení. 

Učitelé se pro žáky stanou partnery a poradci, pomocníky na cestě za samoobjevováním, stanou 

se jejich oporou.  

Veškerá činnost učitelů a především žáků musí být doprovázena  pocity 

uspokojení a  radosti z dobrých výsledků.  

Dalším principem tvořivé školy je ta skutečnost, že žák je stále  podněcován 

k produkování myšlenek, nápadů, kladení otázek, odpovídání. Často se tak děje při činnostním 

učení, ať už s pomůckami, nebo na základě úloh ze života.  

Důraz je kladen na využívání poznatků v rámci smysluplných celků, na individuální porozumění 

a  nepřetěžování žáků. Každá činnost, která žáka zapojuje do vyučovacího procesu, která 

mobilizuje jeho síly, je tou nejlepší metodou získávání nových zkušeností. Ve srovnání s tradičními 

metodami je činnostní metoda mnohosmyslová, motivující a je velmi často zdrojem pozitivních 

prožitků, bez pasivního osvojování si hotových poznatků. Žákům v různých vyučovacích 

předmětech při činnostech proto vytváříme situace, které budou schopni řešit.  

Vícesmyslovým zapojením žáků do vyučování je podněcovaná jejich aktivita, posiluje se v nich 

sebedůvěra, která je vede k soustředěné práci.  

Tvořivá škola zdůrazňuje individualizované a kolektivní učení.  

Individualizovaným učením rozumíme kteroukoliv formu vyučování, při níž rychlost, kterou žák 

postupuje při osvojování vědomostí, závisí jen na jeho schopnostech a na jeho práci (činnostech). 

Uváděný vzdělávací program uplatňuje též výuku kolektivní, činnostní učení do tohoto způsobu 

práce však často vnáší individualizaci.  
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Učitel má možnost individuálně sledovat žáky, neboť při manipulaci s věcmi se zobrazuje mysl 

žáků přímo před každým z nich. Může tak přizpůsobit postup výuky pozorované individuální práci 

žáků. Vede žáky k hovoru o pozorovaném jevu (problému), tím se mnohé objasní i ostatním 

spolužákům. Velký význam má také to, že nikdo není izolován. Vzájemná nápodoba 

činností a vyjadřování mezi žáky zefektivňuje vyučování. Vlastní činnosti zařazujeme do výuky 

krátce a často v různých formách, aby upoutaly pozornost všech žáků, vedly dříve či později 

k znovuobjevení poznatku, k pochopení učiva a jeho dobrému zvládnutí. Předchází se tak 

bezduchému memorování látky naučené zpaměti bez porozumění. Kolektivní individualizovaná 

výuka s využitím činností žáků a zpětné vazby přináší do vyučovacích hodin přirozenou potřebu 

diferenciace a skupinové práce. Při hovoru o pozorovaném jevu jsou kladeny otázky nejen 

učitelem, ale i žáky navzájem.  

V rámci vzdělávacího programu Tvořivá škola se realizuje harmonický rozvoj tělesných 

i duševních schopností každého žáka. 

Činnostní učení v tvořivé škole umožní postupně každému žákovi, aby pocítil uspokojení nad 

svými dosaženými výsledky. Vědomí úspěchu je pak každému vzpruhou k překonávání překážek. 

Škola musí umožnit každému žákovi takový tělesný a duševní vývoj, jakého je schopen. Způsob a 

míra žákova rozvoje se neposuzuje jen podle míry vědomostí, ale zejména, podle toho, s jakou 

jasností a jistotou dovede žák myslet, své myšlenky vyjadřovat a řešit úkoly z praktického života, 

jak se vyvíjí jeho osobnost ve své mnohostrannosti.  

Pedagogické desatero činnostního učení  

Jako samostatnou kapitolu uvádíme stručné charakteristiky hlavních pedagogických zásad, které 

je třeba uplatňovat v činnostním učení a tedy i v programu Tvořivá škola, který na naší škole 

realizujeme.  

1. K žákům přistupujeme jako k jedinečným lidským bytostem, obdařeným všemi lidskými 

právy. Žáka chápeme jako samostatně myslící bytost, která je schopna rozvíjet své 

poznávání a je aktivním spolutvůrcem vzdělávání. Učitel vytváří pravidla pro práci 

žáků a stává se jejich průvodcem a partnerem na vzdělávací cestě.  

2. Prostřednictvím činností vedeme žáky k samostatnému myšlení, objevování poznatků a 

osobní odpovědnosti. Každý činnostní postup má konkrétní didaktický cíl a přivádí žáky 

k tvořivému myšlení - ke schopnosti o pozorovaných jevech samostatně uvažovat 

a hovořit, ke tvorbě vlastních otázek, ke schopnosti formulovat závěry a prakticky jich 

využívat.  

3. Žáky pozitivně motivujeme. Před každým postupem žáky motivujeme a orientujeme 

v úkolu. Ukazujeme jim, proč se určité věci učí a k čemu jim může nově osvojený poznatek 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

21 

nebo dovednost v životě sloužit. Vedeme je k přesvědčení, že se učí věcem 

užitečným a potřebným. Dodáváme jim důvěru, že dokážou být úspěšní.  

4. Postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a využíváme dosavadních poznatků 

žáků. Dbáme na posloupnost a provázanost učiva – nové poznatky vyvozujeme z poznatků 

předchozích. Základnímu učivu se snažíme naučit všechny žáky bezchybně. K probírání 

nového učiva přistupujeme, až když žáci probíranou látku chápou. Ke všem činnostem se 

průběžně vracíme, přesvědčujeme se o zvládnutí učiva. Žáci sami provádějí obměny 

činností a využívají při nich dosavadní individuální poznatky a zkušenosti.  

5. Výuku přibližujeme skutečnému životu, dbáme na zapojení všech smyslů. Ve výuce 

využíváme co nejvíce smyslů, hlavně zraku, hmatu a sluchu. Učivo předkládáme na 

důvěrně známých situacích a s využitím mezipředmětových vztahů. Využíváme 

praktických příkladů a výuku tak přibližujeme skutečnému životu. Upozorňujeme na 

konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě.  

6. Využíváme mezipředmětových vztahů. Obsah vzdělávání doplňujeme do smysluplných 

celků. Dovednostem a poznatkům, které souvisejí s více předměty, vyučujeme v rámci 

všech předmětů.  

7. Vedeme žáky k hovoru a vzájemné komunikaci. Všem žákům průběžně umožňujeme 

hovořit o tom, co pozorují, co činí, co si myslí. Žáci se učí formulovat otázky, vzájemně se 

vyvolávat, odpovídají si, předávají si slovo, učí se komunikovat s učitelem a spolužáky, vést 

konzultace a diskuzi.  

8. Využíváme zpětnou vazbu, žáky vedeme k samokontrole a práci s chybou. Činnosti 

s pomůckami a následný hovor o pozorovaném umožňují učiteli i žákům každodenní 

zpětnou vazbu – přehled o dosažené úrovni poznání. Žákům i učitelům zpětná vazba 

umožňuje chyby samostatně rozpoznávat a okamžitě je napravovat.  Učí se tak chybám 

předcházet a brát si z nich ponaučení. Chybu nepokládáme za prohřešek.  

9. Žáka nepřetěžujeme a využíváme diferenciace. Učivo a metody volíme přiměřeně stupni 

vývoje žáků a umožňujeme jim pracovat podle individuálního tempa. Před žáky stavíme 

cíle blízké – dosažitelné. V době, kdy se věnujeme pomalejším žákům, zaměstnáváme 

bystřejší žáky rozšiřujícím učivem za pomoci vhodných materiálů.  

10. Ve výuce využíváme pozitivního hodnocení a sebehodnocení žáků. Pozitivní hodnocení 

používáme průběžně v celém procesu učení. Může mít podobu ústní pochvaly, razítka, 

atp., nebo udělení „jedničky“. Rozumíme jím i pozitivní ladění hodnotících soudů, 

projevování zájmu o názory žáků, dodávání sebedůvěry žákům a jejich povzbuzování. Do 

výuky zařazujeme žákovské sebehodnocení.  
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Výchovně vzdělávací cíle a kompetence školního vzdělávacího programu  

Školní vzdělávací program ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA se v plném rozsahu ztotožňuje 

s výchovně vzdělávacími cíli a kompetencemi uváděnými v RVP ZV:  

1. Osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení.  

2. Tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy.  

3. Všestranně a účinně komunikovat.  

4. Spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.  

5. Projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost.  

6. Projevovat pozitivní city v chování a v prožívání životních situací; vnímavost a citové 

vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě.  

7. Aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví.  

8. Žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám 

a duchovním hodnotám.  

9. Poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.  

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 

důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází 

z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které 

kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování 

funkcí občanské společnosti. K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý 

vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.  

Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně 

zaměřených očekávaných výstupů , které se postupně propojují a vytvářejí 

předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni 

klíčových kompetencí. Získané klíčové kompetence tvoří důležitý základ pro celoživotní učení žáka, 

jeho vstup do života a do pracovního procesu.  

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány:  

kompetence k učení;  

kompetence k řešení problémů;  
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 kompetence komunikativní;  

 kompetence sociální a personální;  

 kompetence občanské;  

 kompetence pracovní.  

Klíčové kompetence se utvářejí prostřednictvím obsahu ŠVP a tím je učivo, které je především 

čerpáno ze současného vzdělávacího programu Základní škola. Po celé období základního 

vzdělávání se pak naplňují postupně výchovně vzdělávací cíle stanovené RVP ZV. K naplnění výše 

uvedených výchovně vzdělávacích cílů a získání kompetencí lze dospět v rámci vzdělávacího 

programu Tvořivá škola prostřednictvím činnostního učení .  

Z tohoto důvodu pak pro úspěšnou realizaci ŠVP musí pedagogové splnit tyto hlavní požadavky:  

1. nutnost plnit dílčí výchovně vzdělávací cíle stanovené RVP ZV  

2. dodržovat pedagogické přístupy a postupy specifické pro činnostní učení.  

Cíle směřované k žákům a k učitelům  

Cílem školního programu je, aby žáci:  

1. poznali a osvojili si strategii učení a byli motivování pro celoživotní vzdělávání;  

2. zvládli základy všestranné komunikace;  

3. naučili se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých;  

4. byli utvářeni a projevovali se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti;  

5. projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací;  

6. vnímali citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, k přírodě;  

7. získali pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránili;  

8. byli schopni žít společně s ostatními lidmi, byli tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, 

jejich kulturám a duchovním hodnotám;  

9. poznali své reálné možnosti a dovedli je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní 

a profesní orientaci;  

10. dokázali v životě používat všech ve škole nabytých zkušeností.  
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Cílem školního programu je, aby učitelé:  

a) porozuměli smyslu a principům činnostního vyučování a vzdělávání, tj.:  

 vyučovat prostřednictvím vlastní činnosti žáků, využívat smyslové poznání a zkušenosti 

žáků;  

 vytvářet prostředí, ve kterém se žáci cítí dobře a chtějí se učit, které dává prostor pro 

žákovu seberealizaci a sebedůvěru;  

 poznávat (diagnostikovat) žáky, jejich potřeby a schopnosti;  

 dát žákům přiměřený čas k učení a vést je k trvalému osvojení vědomostí;  

 rozvíjet klima dobrých vztahů mezi žáky, mezi žákem a učitelem;  

 volit učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klást důraz na smysluplné 

učení (dialog, kooperaci), respektovat schopnosti žáků;  

 vytvářet u žáků logické a kritické myšlení;  

 učit žáky pracovat s informacemi, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého 

druhu, rozumět grafům, diagramům a tabulkám;  

 rozvíjet schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu;  

 utvářet u žáků schopnost poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí;  

 vést žáky k vlastní organizaci učení.  

b) osvojili si dovednosti činnostního učení, (např.:)  

 využívat vhodných učebnic a učebních pomůcek k nim náležejícím;  

 využívat vhodné pomůcky pro individuální činnosti žáků;  

 organizovat vnitřní diferenciaci ve třídě;  

 hodnotit znalosti žáků, nikoli jejich slabiny;  

 organizovat práci žáků ve skupinách;  

 vytvářet projekty s využitím mezipředmětových vztahů.  

c) osvojili si vyučovací metody a formy činnostního učení, které:  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

25 

 podporují u žáků poznávání a aplikaci poznatků v praxi;  

 využívají objevování na základě tvořivosti žáků (výběr vhodných problémů);  

 využívají sebekontrolu a sebehodnocení žáků.  

d) chápali souvislosti činnostního učení a jiných modelů současného vyučování a učení.  

Přednosti školního programu založeného na principech činnostního učení  

1. Tempo výuky se přizpůsobuje schopnostem žáků ve třídě.  

2. Činnostní charakter výuky podporuje soustředění žáků na výuku.  

3. Každý den přináší dítěti pokrok.  

4. Činnostní učení neustále podněcuje zájem žáků o učení.  

5. Umožňuje žákům využívat při učení své zkušenosti a praktické situace ze života mimo 

školu a užívat zdravý rozum.  

6. Důsledkem radosti z práce a zájmu žáků o učení je dobrá kázeň ve třídě.  

7. Žáci jsou činnostmi, svými otázkami a odpověďmi vedeni k sebedůvěře, nezávislosti 

a lepším pracovním návykům.  

8. Zpětná vazba mezi učitelem a žákem umožňuje okamžitě odhalovat chyby žáků, pracovat 

s nimi, průběžně a snadno je odstraňovat.  

9. Učitel pokládá za základní vědomosti ty, kterých se dá prakticky využívat, které jsou 

potřebné k dalšímu vzdělávání, dbá na jejich zvládnutí všemi žáky. Činnostní učení 

napomáhá rozvoji schopností všech žáků.  

10. Žáci nejsou přetěžováni, jejich psychický vývoj probíhá přirozeně.  

11. Učiteli činnostní učení umožňuje důkladnější poznání každého žáka, vede ho k úvahám 

o tom, co dál který žák potřebuje ke svému individuálnímu rozvoji.  

12. Prostor pro naučení je dán i žákům, kteří by jinak mohli být pokládáni za průměrné nebo 

i podprůměrné.  

13. Činnostní charakter výuky dává dostatek prostoru k dobrému individuálnímu rozvoji 

nadaných žáků.  
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14. Výsledky jsou trvalejší – pokračuje se až po zvládnutí předchozí látky většinou žáků. Stálé 

podněcování žáků k samokontrole a sebehodnocení, které činnostní výuku vždy provází, 

přivádí mnohé žáky k dovednosti pracovat bezchybně.  

15. Činnostní učení vyžaduje provádění jednoduchých demonstrací a pokusů, protože se do 

výuky zapojuje více smyslů. Vyhovuje tak všem typům smyslového poznání (zrakového, 

sluchového i motorického).  

16. Hodnocení žáků je snadnější, neboť učitel může průběžně sledovat pokroky v pochopení 

a aplikaci učiva.  

17. Při činnostním učení se vytváří velmi dobrý lidský kontakt mezi učitelem a žákem i mezi 

žáky navzájem. Tento kontakt se postupně přetváří ve společně uznávaná pravidla 

naplněná aktivitou, spoluprací, prostorem pro každého.  

18. Díky aktivnímu zapojení všech žáků do výuky vede činnostní učení k přirozené integraci 

dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.  

19. Celým svým přístupem k dítěti směřuje k poznávání zdraví jako významné životní 

hodnoty.  

20. Činnostním charakterem a spojením se životem kolem sebe se předpokládá přirozený 

rozvoj ekologického cítění žáků.  

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k 
učení 

Pro rozvíjení této kompetence je třeba:  

 dát žákům k učivu, pokud je to možné, vždy konkrétní názor, aby bylo 
učivo žákům předkládáno s využitím co nejvíce smyslů, zejména zraku, 
hmatu a sluchu 

 nechat žáky individuálně s názornými pomůckami manipulovat, 
pozorovat, třídit a rozlišovat 

 dbát, aby každý nový činnostní postup měl určitý didaktický cíl, přivést 
žáky k úvahámo problému, k vyjádření svých závěrů, 
k znovuobjevování poznatků 

 klást důraz na porozumění učivu a návaznost mezi jednotlivými 
poznatky 

 snažit se podporovat čtení s porozuměním 

 nechat žáky vyjadřovat se k přečtenému textu a stručně vyprávět jeho 
obsah 

 dát příležitost k využívání žákovských zkušeností ve výuce 

 podporovat tvořivou činnost žáků 

 klást na žáky v učivu přiměřené nároky, vést je k dobrému zvládnutí 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

základního učiva a dát jim k tomu takový časový prostor, který 
zohledňuje individuální schopnosti jednotlivých žáků 

 pomáhat podpořit sebedůvěru žáků ve vlastní schopnosti 

 upozorňovat na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě 

 vést je k sebehodnocení a pochopení, proč se danému učivu učí 

 vytvářet návyky k pozdějšímu samostatnému učení 

 domácí úkoly směřovat k procvičování učiva, které žáci ve škole zvládli 

 individuálně věst žáky k získávání poznatků i z jiných zdrojů, než jsou 
školní materiály 

Kompetence k 
řešení problémů 

Činnostní učení je založeno na předkládání problémů a úkolů ke konkrétnímu 
řešení každým žákem, dbá se na to, aby se žáci v úkolu orientovali, přitom:  

 žáci třídí, rozlišují, seskupují, přidávají i vyřazují určité pojmy, pomůcky 
nebo připravené kartičky s údaji vzhledem k tomu, co mají sledovat 

 podle svého uvážení žáci na základě uvedených činností nacházejí 
shodné, podobné nebo naopak odlišné znaky 

 postupujeme od jednoduchých problémů ke složitějším 

 na základě pochopení sami žáci navrhují a provádějí obměny činností 

 objevené poznatky aplikují v obdobných situacích, které sami 
vymýšlejí, mají možnost využívat své dosavadní individuální poznatky, 
dovednosti a zkušenosti 

 předkládáme též neobvykle zadané úlohy, např. pomocí schémat nebo 
obrázků, pozdějii grafů 

 podporujeme účast žáků, podle jejich schopností, v různých soutěžích, 
zvláště tvořivých, tj. takových, kde je třeba uvažovat a hledat nové 
způsoby řešení úloh nebo zpracovávání údajů 

 žáky vedeme k tomu, aby se nedali odradit případným nezdarem, 
docházeli ve své činnosti k závěrům, pokoušeli se najít vhodné řešení 

 různé závěry, řešení a rozhodnutí necháváme žáky obhajovat 

 umožňujeme žákům vyhledávání nových informací, jejich třídění i 
propojování s učivem 

 vedeme žáky k jednoduchému zaznamenávání svých pozorování a 
objevů 

Kompetence 
komunikativní 

K rozvíjení této kompetence poskytuje činnostní učení ve všech vyučovacích 
předmětech v 1. a 2. období mnoho vhodných příležitostí, jelikož s každou 
činností je spojena komunikace mezi žáky navzájem, i mezi žáky a učitelem. 
K utváření této kompetence je nutné:  

 nechat žáky při každé jejich činnosti hovořit o pozorovaném jevu nebo 
o vlastním způsobu řešení daného úkolu 

 přijímat často neodborně vyjádřené žákovské názory, upřesňovat je, 
vyjadřovat uspokojení nad správnými závěry žáků a povyšovat je na 
objev 

 umožnit žákům hovořit o poznaných souvislostech a zkušenostech 
z jejich života 

 dávat žákům prostor k vyjádření vlastního názoru 

 učit žáky naslouchat názorům spolužáků, využívat možností o názorech 
diskutovat, respektovat se navzájem 

 zkusit hovořit o pozorováních v přírodě, o zajímavých poznatcích 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

z četby nebo ze sledování naučných pořadů 

 do výuky českého jazyka zařazovat jednoduchá mluvní cvičení na 
zvolené téma 

 v matematice vymýšlet slovní úlohy, otázky, vyvolávat se mezi sebou 
navzájem 

 hovořit o postupu ve složitější početní úloze, zkusit druhým poradit 
s řešením, ptát se navzájem na problémy v učivu 

 ve výtvarné a hudební výchově nechat žáky pokusit se vyjadřovat 
dojmy z uměleckého díla 

Kompetence 
sociální a 
personální 

Individuální činnosti zařazované do výuky jsou střídány s činnostmi žáků ve 
dvojicích, což vyžaduje spolupráci, vzájemnou domluvu a respektování se 
navzájem. Proto dbáme na to, aby:  

 se žáci podíleli na stanovení pravidel pro práci v různě velkých 
skupinách a aby tato pravidla respektovali 

 se učili vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí 
společného úkolu 

 v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni 
pomoc podle svých možností poskytnout 

 vzájemná komunikace byla vedena v příjemné atmosféře, tomu mimo 
jiné napomáhá i vhodné oslovování žáků mezi sebou 

Kompetence 
občanské 

Činnostní učení prolíná výukou všech předmětů, žáci cítí sounáležitost 
s třídním kolektivem, neboť vzájemně komunikují, dotazují se navzájem, 
diskutují o řešení problémů, vyprávějí si různé zkušenosti aj. Tento ráz výuky 
vede žáky:  

 k vzájemnému slušnému chování bez hrubostí a násilí 

 ke snaze si mezi sebou pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady 
druhých 

 ke snaze o co nejlepší plnění svých povinností i uvědomování si svých 
práv 

Žáci pak také snáze respektují témata vztahující se k péči o zdraví a k jeho 
ochraně.  

Kompetence 
pracovní 

Tato kompetence se při činnostním charakteru výuky rozvíjí ve všech 
vyučovacích předmětech spolu s pracovními činnostmi, které podporují tuto 
výuku. Zaměřujeme se na:  

 dosažení zručnosti žáků při práci s různými materiály, provádění 
činností a pokusů, udržování pořádku na pracovním místě, systém 
v ukládání pomůcek a nářadí 

 samostatnou přípravu jednoduchých pomůcek pro výuku žáky 

 dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovních 
činnostech 

 poznávání různých oborů lidské činnosti, jejich výsledků a významu pro 
ostatní lidi 
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3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:  

Plán pedagogické podpory sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu. 

PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými 

vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí 

a dovedností. Ředitelka stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, 

pedagogy, i žákem samotným.  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:  

Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může 

být během roku  upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory 

školního poradenského pracoviště a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ.  

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od 

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

očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3. a 5. 

ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní 

ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením.  

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

v oblasti organizace výuky:  

- střídání forem a činností během výuky - u mladších žáků využívání skupinové výuky - postupný 

přechod k systému kooperativní výuky - v případě doporučení může být pro žáka vložena do 

vyučovací hodiny krátká přestávka  

v oblasti metod výuky:  

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků - metody a formy práce, které umožní 

častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi - důraz na logickou provázanost 

a smysluplnost vzdělávacího obsahu - respektování pracovního tempa žáků a poskytování 

dostatečného času k zvládnutí úkolů  

v oblasti hodnocení:  

- tolerantnější hodnocení specifických chyb odvíjejících se od SPU  
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3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:  

Plán pedagogické podpory mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli 

vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka a se školským 

poradenským zařízením. PLPP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho 

sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Součástí PLPP je termín 

vyhodnocení naplňování PLPP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení PLPP, je-li to 

účelné. PLPP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován 

a upravován v průběhu školního roku.  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:  

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci 

s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka a se školským 

poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho 

sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP 

vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou 

zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven 

nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí 

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

IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být 

doplňován a upravován v průběhu školního roku.  

Ředitelka zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být 

IVP prováděn. Třídní učitelka po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného 

informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka zaznamená informace o zahájení poskytování 

podpůrných opatření podle IVP do školní matriky.  

3.5 Začlenění průřezových témat  

Průřezové 
téma/Tematický okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. ročník 5. ročník 6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností 
poznávání 

HV , PČ 
, TV , VV 

, ČJ  

HV , PČ 
, TV , VV 

, ČJ  

HV , PČ , 
TV , VV , 

ČJ  

HV , PČ , 
PŘ , TV , 
VL , VV , 

ČJ  

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

      

Sebepoznání a 
sebepojetí 

HV , TV 
, VV , ČJ  

HV , PČ 
, TV , VV 

HV , 
PRV , TV 

HV , PČ , 
TV , VV , 

HV , PČ , 
PŘ , TV , 
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Průřezové 
téma/Tematický okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. ročník 5. ročník 6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

, ČJ  , VV , ČJ  ČJ  VV , ČJ  

Seberegulace a 
sebeorganizace 

HV , PČ 
, TV , ČJ  

HV , PČ 
, TV , ČJ  

HV , PČ , 
TV , ČJ  

HV , PČ , 
TV , ČJ  

HV , PČ , 
TV  

      

Psychohygiena HV , TV 
, VV , ČJ  

HV , TV 
, VV , ČJ  

HV , TV , 
VV  

HV , PČ , 
TV , VV  

HV , PČ , 
TV , VV  

      

Kreativita HV , PČ 
, VV , ČJ  

HV , PČ 
, VV , ČJ  

HV , PČ , 
VV , ČJ  

HV , PČ , 
VV , ČJ  

HV , PČ , 
VV , ČJ , 

INF  

      

Poznávání lidí PRV , TV 
, ČJ  

PČ , PRV 
, TV , ČJ  

TV , VV , 
ČJ  

TV , M  PŘ , TV , 
ČJ , AJ  

      

Mezilidské vztahy TV , ČJ  TV , ČJ  TV , ČJ  TV , VL , 
M  

TV , VL , 
ČJ , M  

      

Komunikace PRV , TV 
, ČJ  

PRV , TV 
, ČJ , AJ  

PRV , TV 
, ČJ , AJ  

PČ , PŘ , 
TV , VL , 
ČJ , AJ , 

M  

PČ , PŘ , 
TV , VL , 

ČJ , AJ , M  

      

Kooperace a 
kompetice 

TV  PČ , ČJ  PČ , TV  TV , VL , 
ČJ , M  

PŘ , TV , 
VL , ČJ , M  

      

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

TV , ČJ , 
M  

TV , ČJ , 
M  

TV , ČJ , 
M  

PČ , TV , 
ČJ , M  

PČ , PŘ , 
TV , ČJ , M 

, INF  

      

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

ČJ  ČJ  ČJ           

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a 
škola 

PČ , PRV  PČ , PRV  PČ , AJ  PČ , VL  PČ , VL , 
ČJ  

      

Občan, občanská 
společnost a stát 

   PRV  VL  VL , ČJ        

Formy participace 
občanů v politickém 
životě 

    VL  VL        

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

    VL  VL        

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás 
zajímá 

 AJ   HV , VV  HV , VL , 
VV , ČJ , 

INF  

      

Objevujeme Evropu a 
svět 

    AJ  HV , VL , 
AJ  

      

Jsme Evropané     VL  VL        

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference  PRV  PRV  HV , PČ , 
VL , VV , 
ČJ , AJ  

HV , PČ , 
VL , VV , 
ČJ , AJ  
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Průřezové 
téma/Tematický okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. ročník 5. ročník 6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Lidské vztahy  PRV  PČ , AJ  PŘ , VL , 
VV , ČJ  

VL , VV        

Etnický původ     VL , ČJ  VL        

Multikulturalita     VL  ČJ        

Princip sociálního 
smíru a solidarity 

   PRV   VL        

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy  PRV   PŘ  PŘ        

Základní podmínky 
života 

PČ  PČ  PČ , PRV 
, VV  

PČ , PŘ  PČ , PŘ        

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

PČ , PRV  PČ  PČ , PRV  PČ , VL , 
VV  

PČ , PŘ , 
VL , VV  

      

Vztah člověka k 
prostředí 

PČ  PČ , PRV  PČ , PRV 
, VV  

PČ , PŘ , 
VL , VV  

PČ , PŘ , 
VL , VV  

      

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

    ČJ  ČJ , INF        

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality 

    VL  PŘ , ČJ , 
INF  

      

Stavba mediálních 
sdělení 

      ČJ , INF        

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

      ČJ , INF        

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

      ČJ , INF        

Tvorba mediálního 
sdělení 

      ČJ , INF        

Práce v realizačním 
týmu 

      ČJ , INF        

     

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 

AJ  Anglický jazyk 

ČJ  Český jazyk 

HV  Hudební výchova 

INF  Informatika 

M  Matematika 

PČ  Pracovní činnosti 

PŘ  Přírodověda 
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Zkratka Název předmětu 

PRV  Prvouka 

TV  Tělesná výchova 

VL  Vlastivěda 

VV  Výtvarná výchova 
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4 Učební plán  

4.1 Celkové dotace - přehled  

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace 2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 7+2 7+2 7+1 6+1 6+1 33+7        

Anglický jazyk  0+1 3 3 3 9+1        

Matematika a její aplikace Matematika 4 4+1 4+1 4+2 4+1 20+5        

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika       1 1        

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2+1    6+1        

Přírodověda     2 2 4        

Vlastivěda     1+1 1+1 2+2        

Umění a kultura Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 5        

Výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2 7        

Člověk a zdraví Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10        

Člověk a svět práce Pracovní 
činnosti 

1 1 1 1 1 5        

Celkem hodin 20 22 24 26 26 102+16 0 0 0 0 0 

    



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

35 

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Tělesná výchova  

Vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se realizuje prostřednictvím tělesné výchovy (samostatný předmět), zdraví a výchova ke zdraví (není samostatný 
předmět). Hlavní organizační formou vyučovacího procesu je vyučovací hodina tělesné výchovy. Vyučovací hodiny tělesné výchovy se většinou nespojují 
do dvouhodin, rovnoměrně se rozkládají do týdenního rozvrhu.  

    

Vlastivěda  

Výuka je rozdělena na dějinnou a vlastivědnou. V obou ročnících výuka začíná dějinami a pokračuje vlastivědnou částí.  

    

Anglický jazyk  

 od roku 2013 je na škole zavedena 1 hodina týdně povinně ve 2. ročníku  

 v 1. ročníku je zájmový kroužek  

    

Informatika  

 v 1. – 4. ročníku je zařazována práce s informačními technologiemi do různých předmětů  

 v 5. ročníku je zařazován jako samostatný vyučovací předmět, je též spojován s obsahem jiných vyučovacích předmětů  

    

Celková týdenní dotace je RVP ZV stanovena:  

 pro 1. – 2. ročník maximálně 22 hodin  

 pro 3. – 5. ročník maximálně 26 hodin  

1. Závazná minimální časová dotace je uváděna u jednotlivých vyučovacích předmětů. Lze ji navýšit podle záměrů školy prostřednictvím disponibilních hodin – pro 

1. – 5. ročník celkem  o 14 vyučovacích hodin.  
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2. Celková časová dotace 118 hodin týdně (včetně disponibilních) je pro 1. – 5. ročník závazná. Učební plán lze modelovat variabilně podle vzdělávacích potřeb 

žáků a pedagogických záměrů školy, neboť časová dotace uváděná rámcovým vzdělávacím programem je vztahována ke vzdělávacím oblastem a je doplněna 

disponibilní časovou dotací, jejíž využití je plně v kompetenci ředitele školy.  

3. V rámci učebního plánu může v 1. – 3. ročníku probíhat výuka jednotlivých předmětů bez pevné časové dotace v menších časových celcích než jedna vyučovací 

hodina; jednotlivé řízené činnosti mohou být kombinovány a propojovány při zachování celkové stanovené denní a týdenní dotace pro vyučovací předměty a 

dodržení požadavků na odpočinek.  

4. Vyučování může probíhat ve třídě i mimo školu. Záleží na povaze učiva. Výuku lze za pěkného počasí realizovat na zahradě ve venkovní třídě nebo na vycházce 

či na fotbalovém hřišti apod.  

5. Organizace výuky na malotřídní škole umožňuje žáky seskupovat do oddělení či skupin tak, aby bylo možné učit co nejefektivněji a nejvhodněji ve prospěch 

dětí.  

 

Poznámky k zařazení vzdělávacích oblastí do učebního plánu (určuje RVP ZV)  

 

Jazyk a jazyková komunikace  

 

Český jazyk a literatura  

 vyučovací předmět je zařazen povinně do všech ročníků  

 

Cizí jazyk  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

37 

 předmět s časovou dotací 3 hodiny týdně je zařazen povinně od 3. do 9. ročníku. Ve škole je zavedena výuka anglického jazyka.  

 od roku 2013 je na škole zavedena 1 hodina týdně povinně ve 2. ročníku  

 v 1. ročníku bude pouze zájmový kroužek  

Matematika  

 předmět je povinně zařazen do všech ročníků  

 

Informační a komunikační technologie  

 v 1. – 4. ročníku se žáci seznamují s infomačními a komunikačními technologiemi v jiných vyučovacích předmětech;  

 v 5. ročníku je zařazován jako samostatný vyučovací předmět, je též spojován s obsahem jiných vyučovacích předmětů  

 

Člověk a jeho svět  

 realizuje se v 1. – 3. ročníku ve vyučovacím předmětu prvouka a ve 4. – 5. ročníku v předmětech přírodověda a vlastivěda, tedy ve všech ročnících 1. stupně 

základního vzdělávání  

 

Umění a kultura  

 realizuje se v samostatných vyučovacích předmětech hudební výchova a výtvarná výchova, které jsou zařazeny ve všech ročnících  

 

Člověk a zdraví  
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 tělesná výchova je zařazena do všech ročníků, její týdenní časová dotace nesmí klesnout pod 2 vyučovací hodiny;  

 prvky zdravotní tělesné výchovy jsou zařazovány do povinné TV, samostatný předmět zdravotní tělesná výchova na škole nerealizujeme  

 výchova ke zdraví je realizována zejména v tělesné výchově, prvouce a přírodovědě  

 

Člověk a svět práce  

 učivo vzdělávací oblasti se realizuje ve všech ročnících jako samostatný předmět pracovní činnosti  

 

Poznámky ke zpracování učebních osnov našeho ŠVP  

 

Učivo je v pojetí RVP ZV chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů a je dáno závazným učebním plánem, vzdělávacími oblastmi, vyučovacími předměty 

a osnovami se závazným výčtem témat, námětů a činností, které musí každá škola nabídnout všem žákům k osvojování.  

 

Rozpracování obsahu učiva našeho ŠVP vychází po zhodnocení dosavadních zkušeností  z programu Základní škola  a obsah učiva je upraven na základě zkušeností širší 

pedagogické veřejnosti, především pedagogů ostatních Tvořivých škol v ČR.  

4.2 Přehled využití týdnů  

Ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Výuka dle standartního rozvrhu  32 32 32 32 32 0 0 0 0 

Škola v přírodě  1 1 1 1 1 0 0 0 0 
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Ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Celkem týdnů 33 33 33 33 33 0 0 0 0 
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5 Učební osnovy  

5.1 Český jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

9 9 8 7 7 0 0 0 0 40 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný        

    

Název předmětu Český jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní 
jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. 
Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat 
a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se 
vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity 
tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání 
okolního světa i sebe sama. 
1. období: 
Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány: 

 komunikační a slohovou výchovou, v 1., 2. a 3. ročníku je součástí výchovy výuka psaní 

 čtením a literární výchovou 

 jazykovou výchovou 
V komunikační výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), mluvit 

a rozhodovat se na základě vnímaných pokynů a přečteného textu. Žáci se učí výstižně formulovat 
a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, učí se rozumět různým typům textů, jež se vztahují 
k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni. V tomto období je kladen důraz zejména na ústní vyjadřování 
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Název předmětu Český jazyk 

žáků. Při prvním písemném vyjadřování se požaduje používat krátké jednoduché věty o tom, co žáci prožili, 
nebo co dobře znají. Komunikační výchova tedy obsahuje činnosti receptivní, tj. čtení a naslouchání a 
produktivní (tvořivé činnosti), tj. mluvený a písemný projev žáka. Při výuce psaní (nevázané písmo)v tomto 
období získají žáci správné psací dovednosti, základy čitelného, přiměřeně hbitého a úhledného rukopisu. 
Píší slova a texty vhodného a přiměřeného obsahu, který vyjadřuje zkušenosti žáků nebo poznatky získané 
v jiných vyučovacích předmětech. Písanky připravené pro toto období se zaměřují na psaní s porozuměním. 

Při výuce čtení (metoda SFUMATO) v tomto období se snažíme naučit všechny žáky, i průměrně 
nadané, číst přiměřeně náročné, umělecké i naučné texty jasně, zřetelně a s porozuměním. Při čtení textů 
se obohacuje slovní zásoba žáků a rozvíjí se i jejich ústní vyjadřování. Při práci s texty se spojuje výcvik čtení 
s rozvojem vyjadřování, se vzděláváním v různých oborech i s výchovou žáků. 

V literární výchově seznamujeme žáky s literární tvorbou vhodnou pro mladší školní věk včetně 
ilustrací. 

V jazykové výchově v 1. období základního vzdělávání se žáci učí prostě a jasně vyjadřovat 
spisovným jazykem, s využitím slovní zásoby odpovídající jejich věku a zároveň poznávají elementární 
základy mluvnické stavby jazyka a osvojují si základní pravopisné jevy. Dbá se na rozvoj jejich slovní zásoby 
a postupně se vytváří návyky správné spisovné výslovnosti. Jazykové vyučování má velký význam pro rozvoj 
myšlení žáků, neboť se při něm učí jazykové a pravopisné jevy pozorovat, srovnávat, třídit i zobecňovat. 
Nejprve se seznamují s konkrétními jazykovými jevy, pozorují je, hovoří o nich. Tak dochází k mnoha 
elementárním zobecněním a procvičování poznaných jazykových a pravopisných jevů. Pozornost je 
věnována výcviku v pravopise lexikálním. V hodinách českého jazyka tohoto období nejsou ostré hranice 
mezi učivem mluvnice, slohového výcviku, literární výchovy a psaní. Je potřeba si uvědomovat vzájemnou 
prostupnost a propojenost těchto složek českého jazyka. 
Výchovně vzdělávací cíle: 

 rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané 

 vyjadřovat srozumitelně, zejména mluvenou řečí, myšlenky, psanou formou se vyjadřovat jen 
v jednoduchých větách 

 číst správně a s porozuměním texty přiměřené délkou i obsahem 

 znát příklady literárních děl vhodných pro daný věk včetně ilustrací 

 číst s porozuměním jednoduché naučné texty, pokusit se vyjádřit jejich myšlenky 

 vnímat krásu a bohatost mateřského jazyka 

 při výuce českému jazyku je třeba stále pamatovat na to, že se v tomto období vytváří vztah žáků 
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k literatuře a jejich zájem o četbu, tedy že začíná výchova budoucích čtenářů 

 svou schopnost vyjadřovat se umět uplatnit i v prvouce, matematice i dalších vyučovacích 
předmětech 

2. období:  
Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány:  

 komunikační a slohovou výchovou 

 jazykovou výchovu 

 literární výchovou 
Jan Amos Komenský, Didaktika velká, kapitola XIX.: „Všude řeč s věcmi a věci s řečí půjdou spolu stejným 
krokem.“  
Komunikačním a slohovým dovednostem je v tomto vzdělávacím období vyučováno tak, aby 
byl podporován a podněcován duševní rozvoj žáků a zároveň byla rozvíjena jejich individualita. V předmětu 
český jazyk se komunikační a slohové dovednosti realizují při čtení, naslouchání, mluveném a písemném 
projevu žáků. Na plnění tohoto úkolu se ve 4. a 5. ročníku podílí i výuka v rámci ostatních předmětů. Díky 
činnostnímu způsobu vzdělávání mají totiž žáci dostatek příležitostí k tomu, aby hovořili, diskutovali, 
vyjadřovali se o tom, co pozorují, dělají, co právě zjišťují, co prožívají ve všech předmětech. Činnostní 
způsob komunikativní výuky podporuje probouzení a rozvíjení duševního života žáků a mnohdy vede 
i k vůbec prvnímu pocitu uvědomění si hodnot své osobnosti. Tím, že v průběhu 2. vzdělávacího období 
soustavně dbáme na to, aby žáci četli správně a s porozuměním, jim otevíráme cestu k jejich budoucímu 
vzdělávání. Realizovat tento způsob výuky nám velmi pomáhají materiály vytvořené zvlášť pro činnostní 
učení, se kterými ve Tvořivé škole pracujeme.  
V 2. období základního vzdělávání je naším úkolem zautomatizovat základní pravopisné jevy určené pro 
1. vzdělávací období, proto zde věnujeme Jazykové výchově značnou pozornost.  
Chceme-li při výuce českého jazyka dosáhnout dobrých výsledků, je třeba stále dbát o to, aby všichni žáci 
porozuměli významu slov. K tomu využíváme vjemy sluchové, zrakové i motorické. Činnostní výuka českého 
jazyka, při které dostávají žáci stále příležitost k aktivní činnosti, má neocenitelný význam jak pro jazykové 
vyučování, tak pro výuku naukových předmětů. K uspokojivým výsledkům vede jedině vyučování, které je 
pro žáky srozumitelné a pochopitelné.  
Máme-li rozvíjet slovní zásobu žáků, chceme-li je dobře naučit pravopis a ostatní učivo jazykové výchovy, 
zařazujeme do výuky pravidelná pravopisná a mluvní cvičení. Soustavně prováděné a promyšlené sestavy 
těchto cvičení vedou k  zautomatizování mluvnických a pravopisných jevů. Dbáme na to, aby cvičení měla 
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praktický ráz a žáci byli při cvičeních aktivní. Žákům stále umožňujeme, aby o učivu přemýšleli a předložené 
jevy používali v řeči i písmu. Při vyučování pravopisu pravopisné jevy vždy odůvodňujeme. Žáky vedeme 
k praktickému používání mluvnických jevů. Podněcujeme je, aby svá pozorování, zkušenosti a poznatky při 
výuce sami vyjadřovali a věty s  mluvnickými jevy obměňovali. Tato mluvní cvičení zařazujeme do výuky 
krátce ale často. Při užívání jednotlivých pravopisných a mluvnických jevů ve spojeních si žáci tyto jevy 
osvojí lépe než z teoretických výkladů a pouček. Gramatika i pravopisná pravidla vyplývají z praktického 
využití přirozeně a nenásilně a žáci si je osvojují snadněji a trvaleji.  
Jazykové dovednosti žáků se ve vyučování českého jazyka realizují v těchto složkách: zvuková stránka 
jazyka, slovní zásoba a tvoření slov, tvarosloví, skladba a pravopis.  
Literární výchově se věnuje pozornost při čtení uměleckých textů, při čtení článků přírodovědného, 
zeměpisného i dějepisného obsahu, a to jak z čítanek, tak i z jiných učebnic nebo vhodných vybraných knih. 
Při literární výchově se soustavně rozvíjí ústní a písemné vyjadřování žáků, vytváří se a upevňují návyky 
žáků vyjadřovat myšlenky logicky, souvisle a mluvnicky správně.  
Ve 4. a 5. ročníku se začíná více využívat tichého čtení a žáci jsou vedeni k samostatné práci s textem. Učitel 
dbá na to, aby i tiché čtení žáků bylo uvědomělé, a proto při něm dává žákům takové úkoly, které mu 
umožní zjistit, zda žáci potichu přečtený text pochopili. Text určený k tichému čtení nemá být zpočátku 
dlouhý. Otázky k obsahu si mohou zadávat sami žáci, může se ptát i učitel. Je možné využít otázek 
připravených v čítankách. Žáci mohou také vyprávět o tom, co četli, nebo si nakreslit k textu obrázek.  
Součástí literární výchovy v tomto období je též pokračování nácviku hlasitého čtení. Žáci se přitom učí 
správně členit čtené věty nejen podle interpunkce, ale i logickými pauzami a také klást správný větný 
přízvuk.  
Práce v hodinách čtení přispívá k rozvoji poznávacích schopností žáků, rozvíjí jejich smyslové vnímání, 
myšlení, řeč, fantazii a paměť.  
Používané čítanky jsou pro toto období připraveny i s úkoly pro tvořivou práci žáků. Je v nich dostatečné 
množství ukázek, které žáky zaujmou svým obsahem a které je, v návaznosti na čítanky pro 1. období, 
seznámí s dílem známých českých a evropských spisovatelů. V čítankách pro 4. a 5. r. se vyskytují i texty 
přírodovědné a historické, které jsou svým jazykem a obsahem přiměřené věku žáků. Učivo 
přírodovědy a vlastivědy žákům přiblíží a pomohou pochopit.  
Novým úkolem, který literární výchova společně s naukovými předměty v tomto období plní, je určení 
hlavních myšlenek textu, jejich sestavení do krátké osnovy a souvislé vyprávění základního obsahu článku 
podle této osnovy – žáci se učí učit z učebnic. Dobře nám k tomu slouží krátké naučné texty 
s přírodovědným a vlastivědným obsahem. 
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Výchovně vzdělávací cíle:  

 naučit se správně, plynule, hbitě a výrazně číst 

 rozumět přiměřeně dlouhému a srozumitelnému textu čtenému nahlas i potichu 

 postupně rozšiřovat slovní zásoby 

 správně se vyjadřovat spisovným jazykem v řeči i v psaném projevu 

 osvojit si základy pravopisu určeného pro toto období 

 ve výuce podporovat samostatnost žáků, vést je k uvažování, nechávat probírané jevy pozorovat, 
třídit, srovnávat, zdůvodňovat a užívat v různých obměnách 

 dát žákům časový prostor pro uplatnění jejich zájmů, dosavadních vědomostí a zkušeností, 
podporovat tvořivou práci žáků 

 vést žáky k používání různých přehledů, grafických znázornění, náčrtových schémat, které jim 
pomůže abstraktní učivo zkonkretizovat, zjednodušit, usnadnit jeho pochopení 

 postupně vytvářet návyk vlastní kontroly ukončené práce, uvažovat nad chybami 

 průběžně klást důraz na komunikaci mezi žáky, využívání probíraných jevů v jednoduchých 
mluvních cvičeních 

 soustavnými i příležitostnými cviky vypěstovat jazykový cit žáka tak, aby se dovedl vyjádřit prostě, 
stručně a jasně slovem i písmem 

 dbát, aby se ve školních projevech žáků nevyskytovala hrubá a hanlivá slova, ani slova z dětské 
hantýrky, nahrazovat je tvary správnými 

 vést je k zájmu o četbu naučnou i o četbu, která by byla blízká jejich citovým prožitkům, dále jim 
ukázat, jak zaznamenávat, co přečetli i dojmy z četby 

 dbát na mezipředmětové vztahy 

 u naučných textů, které by měly být vždy přiměřené věku žáků, učit žáky vyjádřit hlavní myšlenku 
nebo poznatek 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Český jazyk a literatura je vyučován po celou dobu školní docházky. V 1. a 2. ročníku je předmět vyučován 
9 hodin týdně (z toho 2 disponibilní hodiny v každém ročníku). Ve 3. ročníku je vyučován 8 hodin týdně, 
ve 4. a 5. ročníku 7 hodin týdně (z toho 1 hodina disponibilní v každém ročníku). 
Vyučování probíhá v kmenových třídách (spojených ročnících), dle potřeb žáci využívají počítače ve III. třídě 
a ostatní prostory školy. 
Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce (např. exkurze, projekty, návštěvy muzeí 
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a výstav, divadelní a filmová představení). 
V hodinách je využíváno skupinového i individuálního vyučování. Žáci pracují s učebnicí, slovníky a časopisy. 
K dispozici jsou výukové programy na PC. Při výuce se uplatňují různé formy práce — výklad, dialog, 
poslech, četba, hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, projekty. Zohledňujeme žáky s poruchami učení, 
žákům mimořádně nadaným ukládáme náročnější úkoly. 

Integrace předmětů  Český jazyk a literatura 

Mezipředmětové vztahy  Anglický jazyk 

 Vlastivěda 

 Hudební výchova 

 Pracovní činnosti 

 Prvouka 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

 učíme žáky znát a používat různé textové zdroje (učebnice, encyklopedie, slovníky, časopisy atd.) 

 vedeme žáky k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými 
a literárními prameny 

 vedeme žáky k účasti v různých soutěžích a olympiádách 

 individuálním přístupem k žákům zvyšujeme jejich šanci prožít úspěch 

 použitím zábavných metod učení (křížovky, rébusy, soutěže apod.) vytváříme pozitivní vztah žáka 
k učení 

Kompetence k řešení problémů: 

 učíme žáky vnímat, rozpoznat a pochopit různé problémové situace ve škole i mimo ni a s využitím 
vlastního úsudku získaného na základě různých příkladů a zkušeností (např. z četby literárního díla 
nebo odborného textu) najít způsob řešení problémů 

 u žáků uvědoměle rozvíjíme a podporujeme snahu samostatně řešit problémy a užívat při řešení 
problémů logické postupy 

 při studiu různých textů či mluvených projevů vedeme žáky ke kritickému hodnocení a myšlení, 
k obhajobě svého vlastního názoru a uvědomění si vlastní zodpovědnosti za svá rozhodnutí 
a výsledky svého konání 

Kompetence komunikativní: 
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 vedeme žáky k souvislému a kultivovanému ústnímu projevu 

 nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní 
a kultivovanou komunikaci s okolím 

 učíme žáky porozumět různým typům textů a záznamů, běžně používaným gestům, zvukům a jiným 
informačním a komunikačním prostředkům a tvořivě je využívat ke svému rozvoji a k aktivnímu 
zapojení se do společenského dění 

 vedeme žáky k využívání získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů potřebných 
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

 učíme žáky v mluveném i písemném projevu formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory 
v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně 

 učíme žáky naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat, účinně se 
zapojovat do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat 

 vedeme žáky k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného 
prostředku k získávání a předávání informací, jako prostředku k vyjádření svých potřeb a prožitků, 
ke sdělování svých názorů 

Kompetence sociální a personální: 

 vedeme žáky ke kooperativní činnosti ve výuce - práce ve skupinách, ve dvojicích 

 nabízíme žákům příležitost přispívat k diskusi ve skupině i k debatě celé třídy – vyjádřit se tak k 
daným úkolům a problémům, a tím je nenásilně navádíme k vytváření příjemné atmosféry v týmu 

 vedeme žáky k posuzování sebe sama i druhých, podporujeme jeho sebedůvěru kladným 
hodnocením jejich dílčích osobních úspěchů tak, aby žáci dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

 při vystupování ve třídě a na veřejnosti nabízíme žákům příležitost k získání sebedůvěry a vedeme 
je tak k pochopení kultivovaného projevu jako prostředku k prosazení sebe sama 

 četbou a studiem literárních děl vedeme žáky k uměleckému prožívání slovesného uměleckého díla 
a k rozvíjení emocionálního a estetického cítění 

Kompetence občanské: 

 vedeme žáky k respektování druhých lidí, k vážení si jejich vnitřních hodnot, k odmítání útlaku a 
násilí (např. při posuzování různých typů jednání a chování různých literárních postav, 
charakteristice či popisu různých osob) 

 vytváříme podmínky pro respektování a ocenění tradic národa a jeho kulturního a historického 
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dědictví, zejména literárního 

 navozujeme vytváření smyslu pro kulturu a tvořivost a uvědoměle rozvíjíme pozitivní postoj 
k uměleckým dílům literárním a ostatním 

 vedeme žáky k chápání českého jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží 
historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního 
společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání 

 u žáků rozvíjíme pozitivní vztah k mateřskému jazyku a vytváříme podmínky k pochopení jazyka 
jako potencionálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství 

 vedeme žáky k individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků 
a tím k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém 
textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 

Kompetence pracovní: 

 vedeme žáky k bezpečnému a efektivnímu používání různých pomůcek a vybavení ve třídě, 
k dodržování vymezených pravidel a plnění povinností a závazků 

 vytváříme podmínky k ochraně zdravého prostředí, kulturních a společenských hodnot 

 vedeme k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci 

    

Český jazyk 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence komunikativní 

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním 

správně sedí, drží psací náčiní, má správný sklon sešitu přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní 

kresebné cviky velkých tvarů 

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním 

dodržuje hygienu zraku přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní 

kresebné cviky velkých tvarů 
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ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním 

správně zachází s grafickým materiálem přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní 

kresebné cviky velkých tvarů 

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

zvládá základní techniky mluveného projevu prosba, poděkování, omluva, blahopřání, vyprávění, 
pohádka 

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev 

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev 

převypráví jednoduchý děj prosba, poděkování, omluva, blahopřání, vyprávění, 
pohádka 

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti 

rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 
složitosti 

jednoduchý mluvený, psaný pokyn 

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči 

pracuje s jednoduchým literárním textem poslech literárních textů 

přednes říkadel, krátkých básní 

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči 

naučí se jednoduché říkanky, rozpočítávadla a básničky poslech literárních textů 

přednes říkadel, krátkých básní 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky 

sluchově rozliší hlásky věta, slovo slabika, hláska 

písmeno malé, velké, tištěné, psané 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky 

vyslovuje samohlásky, souhlásky, slabiky, slova věta, slovo slabika, hláska 

písmeno malé, velké, tištěné, psané 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky 

poznává písmena abecedy ve vztahu jim odpovídajícím 
hláskám, plynule spojuje slabiky a slova 

věta, slovo slabika, hláska 

písmeno malé, velké, tištěné, psané 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky 

uvědoměle čte slovo, větu, krátký text věta, slovo slabika, hláska 

písmeno malé, velké, tištěné, psané 

tečka, otazník, vykřičník, pomlčka, dvojtečka 

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev 

úhledně, přehledně a čitelně píše správné tvary písmen a číslic 

spojování písmen, slabik a slov, pořadí písmen a 
úplnost slova 

interpunkce, znaménka 

slova a věty v podobě mluvené a psané 
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ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh 

převypráví jednoduchý příběh příběhy pro děti, pohádky 

rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví, pohádky, 
povídky ze života dětí, loutkové a maňáskové divadlo 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

správně čte slabiky, uvědoměle čte snadná slova a 
krátké věty 

rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví, pohádky, 
povídky ze života dětí, loutkové a maňáskové divadlo 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

přednáší říkadla, krátké básně pro děti rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví, pohádky, 
povídky ze života dětí, loutkové a maňáskové divadlo 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu poslouchá literární text pro děti, snaží se převyprávět 
čtený (poslouchaný) text 

příběhy pro děti, pohádky 

rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví, pohádky, 
povídky ze života dětí, loutkové a maňáskové divadlo 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vyjádří své pocity z přečteného textu příběhy pro děti, pohádky 

rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví, pohádky, 
povídky ze života dětí, loutkové a maňáskové divadlo 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu všímá si ilustrace literárních děl pro děti příběhy pro děti, pohádky 

rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví, pohádky, 
povídky ze života dětí, loutkové a maňáskové divadlo 

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

poznává postavy pohádek, hodnotí vlastnosti postav, 
rozlišuje dobro a zlo 

příběhy pro děti, pohádky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti 

porozumí jednoduchému ústnímu a písemnému zadání 
úkolu 

jednoduchý mluvený, psaný pokyn 

úhledný, čitelný a přehledný písemný projev 

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru 

dodržuje kulturu mluveného projevu a gramatickou 
správnost 

pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování 

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves 

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru 

zvládá základní komunikační žánry pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování 

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru 

dodržuje komunikační pravidla zahájení a ukončení dialogu 

mimika, gesta 

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích 

volí vhodné verbální a nonverbálními prostředky mimika, gesta 

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev 

vyjadřuje ústně svojí zkušenost děj, základy vyprávění, jednoduchý  

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev 

zvládne krátký souvislý mluvený projev děj, základy vyprávění, jednoduchý  

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev 

převypráví jednoduchý děj děj, základy vyprávění, jednoduchý  

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev 

úhledně, přehledně a čitelně píše, dodržuje sklon písma psaní písmen, slabik a slov 

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně píše písmena a číslice v přirozené velikosti správné tvary písmen a číslic 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

51 

Český jazyk 2. ročník  

spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev 

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

píše jednoduchý text interpunkce, znaménka 

převádí slova a věty z podoby mluvené do podoby 
psané 

dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova 

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh 

převypráví jednoduchý příběh podle obrázků příběhy pro děti, pohádky, povídky 

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh 

rozpozná posloupnost příběhu příběhy pro děti, pohádky, povídky 

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova 
příbuzná 

rozlišuje nadřazenost a podřazenost slov slovo nadřazené, podřazené, souřadné a opačného 
významu 

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova 
příbuzná 

rozlišuje slova opačného významu a slova významem 
souřadná 

slovo nadřazené, podřazené, souřadné a opačného 
významu 

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky 

sestavuje slova ve věty věta, druhy vět 

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky 

rozlišuje věty podle postoje mluvčího věta, druhy vět 

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky 

odlišuje a zdůvodňuje druhy vět věta, druhy vět 

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

píše věty s náležitými znaménky věta, druhy vět 

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky 
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ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování 

rozlišuje samohlásky, souhlásky, dvojhlásky slovo, slabika, hláska, písmeno, slabikotvorné r/l, 
samohlásky, dvojhlásky 

tvrdé, měkké souhlásky 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování 

správně píše u/ú/ů ve slovech slovo, slabika, hláska, písmeno, slabikotvorné r/l, 
samohlásky, dvojhlásky 

u/ú/ů ve slovech 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování 

určí ve slabice slabikotvorné r/l slovo, slabika, hláska, písmeno, slabikotvorné r/l, 
samohlásky, dvojhlásky 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování 

chápe význam slabiky pro dělení slov slovo, slabika, hláska, písmeno, slabikotvorné r/l, 
samohlásky, dvojhlásky 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování 

správně píše i - í/y- ý po tvrdých a měkkých souhláskách tvrdé, měkké souhlásky 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 

dodržuje správnou výslovnost a psaní skupin hlásek skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 
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věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování 

rozlišuje obecná a vlastní jména, na začátku věty píše 
velké písmeno 

velká a malá písmena 

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 

rozliší větu jednoduchou a souvětí věta jednoduchá, souvětí 

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 

spojí věty jednoduché do souvětí vhodnými spojkami, 
rozdělí souvětí na věty jednoduché, pozná spojku 

věta jednoduchá, souvětí 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

plynule čte jednoduché věty, užívá správný slovní 
přízvuk, uplatňuje přirozenou intonaci 

rozpočítávadla, hádanky,říkadla, přísloví, pohádky, 
povídky ze života dětí, loutkové a maňáskové divadlo 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti 

čte s porozuměním rozpočítávadla, hádanky,říkadla, přísloví, pohádky, 
povídky ze života dětí, loutkové a maňáskové divadlo 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vypravuje povídky a pohádky o dětech jednoduché texty, povídky, pohádky, dramatizace, 
ilustrace knih 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu zdramatizuje jednoduchý příběh jednoduché texty, povídky, pohádky, dramatizace, 
ilustrace knih 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vyjádří své pocity z přečteného textu jednoduché texty, povídky, pohádky, dramatizace, 
ilustrace knih 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu všímá si ilustrace literárních děl jednoduché texty, povídky, pohádky, dramatizace, 
ilustrace knih 

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

povídá si nad literárním textem (knihou) verš, sloka, rým, báseň, próza, divadlo, ilustrace, 
ilustrátor 

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

seznamuje se s knihami, doporučuje knihu spolužákům verš, sloka, rým, báseň, próza, divadlo, ilustrace, 
ilustrátor 

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

pečlivě vyslovuje rozpočítávadla, hádanky,říkadla, přísloví, pohádky, 
povídky ze života dětí, loutkové a maňáskové divadlo 
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ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči 

v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči 

pozdrav, oslovení, omluva, prosba, poděkování 

rozpočítávadla, hádanky,říkadla, přísloví, pohádky, 
povídky ze života dětí, loutkové a maňáskové divadlo 

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním 

zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním správně sedí, drží psací náčiní, má správný sklon 
sešitu, dodržuje hygienu zraku 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

    

Český jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti 

plynule čte souvětí a věty, dodržuje větný přízvuk hlasité a tiché čtení 

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným porozumí písemným nebo mluveným pokynům hlasité a tiché čtení 
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pokynům přiměřené složitosti přiměřené složitosti 

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

dbá na správnou výslovnost recitace básní a úryvků z prózy 

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích 

dodržuje komunikační pravidla zahájení a ukončení dialogu, mimika, gesta 

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích 

umí se vyjadřovat nonverbálními prostředky zahájení a ukončení dialogu, mimika, gesta 

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev 

vyjadřuje ústně svojí zkušenost, zvládne krátký souvislý 
mluvený projev 

otázky, odpovědi, reprodukce textu, vyprávění, 
popis,osnova textu 

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev 

převypráví jednoduchý děj otázky, odpovědi, reprodukce textu, vyprávění, 
popis,osnova textu 

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev 

upevňuje správné tvary písmen a číslic správné tvary písmen a číslic 

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním 

odstraňuje individuální nedostatky spojování písmen, slabik a slov 

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev 

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev 

kontroluje vlastní písemný projev interpunkce, znaménka 

převádí slova a věty z podoby mluvené do podoby 
psané 

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev 

píše čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě převádí slova a věty z podoby mluvené do podoby 
psané 

dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova 

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh 

převypráví příběh podle obrázků pohádky, povídky, příběhy pro děti, pověsti 
místní(regionální) 

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh 

rozpozná posloupnost příběhu pohádky, povídky, příběhy pro děti, pověsti 
místní(regionální) 

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti chápe četbu jako zdroj informací o světě i o sobě pohádky, povídky, příběhy pro děti, pověsti 
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a vypráví podle nich jednoduchý příběh místní(regionální) 

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

vyjadřuje se v jednoduchých formách psaného projevu dopis, pozvánka na akci, SMS zprávy 

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova 
příbuzná 

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

význam slov, nadřazenost, podřazenost, opačný 
význam 

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost 

rozezná slova podle významu význam slov, nadřazenost, podřazenost, opačný 
význam 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru poznává a rozlišuje slovní druhy slovní druhy 

ohebné a neohebné slovní druhy 

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves 

skloňuje podstatná jména (seznámí se s pády, čísly a 
rody podst. jmen) 

ohebné a neohebné slovní druhy 

opakování vlastních jmen 

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves 

časuje slovesa (seznámí se s osobami, čísly a časy 
sloves) 

ohebné a neohebné slovní druhy 

opakování vlastních jmen 

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 

určuje větu jednoduchou a souvětí věta jednoduchá, souvětí 

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 

užívá grafickou stránku věty, užívá vhodné spojky v 
souvětích 

věta jednoduchá, souvětí 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování 

rozlišuje předponu, příponu, kořen slov stavba slova 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování 

pamětně zvládne vyjmenovaná slova a použije v textu vyjmenovaná slova 
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ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování 

zvládá pravopis i-í/y-ý po obojetných souhláskách vyjmenovaná slova 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

užívá správný slovní přízvuk, uplatňuje přirozenou 
intonaci 

umělecké, populární a naukové texty, hlasité a tiché 
čtení 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

čte s porozuměním, upevňuje čtenářské dovednosti a 
návyky 

umělecké, populární a naukové texty, hlasité a tiché 
čtení 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

vyjadřuje své postoje k textu (knize), líčí atmosféru 
příběhu 

umělecké, populární a naukové texty, hlasité a tiché 
čtení 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vyjádří své pocity z přečteného textu umělecké, populární a naukové texty, hlasité a tiché 
čtení 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu všímá si ilustrace literárních děl, zná některé dětské 
ilustrátory 

umělecké, populární a naukové texty, hlasité a tiché 
čtení 

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

seznámí se se základy literatury, seznamuje se s 
knihami, doporučuje je spolužákům 

verš, sloka, rým, báseň, próza, divadlo, ilustrace, 
ilustrátor 

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

povídá si nad literár. textem (knihou) verš, sloka, rým, báseň, próza, divadlo, ilustrace, 
ilustrátor 

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností 

zdramatizuje jednoduchý příběh verš, sloka, rým, báseň, próza, divadlo, ilustrace, 
ilustrátor 

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností 

vypravuje pohádky a povídky o dětech, hledá podstatu 
příběhu a jeho smysl 

verš, sloka, rým, báseň, próza, divadlo, ilustrace, 
ilustrátor 

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností 

charakterizuje literární postavy verš, sloka, rým, báseň, próza, divadlo, ilustrace, 
ilustrátor 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

    

Český jazyk 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence komunikativní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas 

zdokonaluje se ve čtení, v práci s textem umělecké a naučné texty 

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas 

čte s porozuměním potichu i nahlas, čte umělecké a 
populárně naučné texty 

umělecké a naučné texty 

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas 

odlišuje verše od prózy umělecké a naučné texty 

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení 

rozpozná úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení umělecké a naučné texty 

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

reprodukuje obsah textu, pamatuje si podstatná fakta umělecké a naučné texty 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává 

vyhledává informace v učebnicích, v dětských 
encyklopediích, rozlišuje podstatné a okrajové 
informace, využívá poznatků z četby v dalších školních 
činnostech 

umělecké a naučné texty 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává 

vyhledá a zaznamená důležité informace z textu umělecké a naučné texty 
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ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku 

umí výstižně a stručně telefonovat, zanechá vzkaz na 
záznamníku 

telefonování, zprávy, dialog 

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru 

používá správný přízvuk slovní i větný slovní, větný přízvuk, intonace 

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru 

správně frázuje slovní, větný přízvuk, intonace 

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace 

rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a užívá ji 
dle komunikační situace 

slova spisovná, nespisovná 

vypravování, popis, formy společenského styku 

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová 

zkoumá různé podoby slova slova stejného, podobného, opačného významu, slova 
citově zabarvená 

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku 

poznává kořen a rozlišuje části příponové, předponové a 
koncovky 

stavba slov 

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku 

rozlišuje předpony a předložky stavba slov 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru určuje slovní druhy slovní druhy 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov 
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu 

vzory podstatných jmen 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov 
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu 

skloňuje podstatná jména vzory podstatných jmen 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov 
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu 

určuje infinitiv slovesa, určitý a neurčitý tvar 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov 
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu 

časuje slovesa slovesa, určitý a neurčitý tvar 

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary 

rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary slova spisovná, nespisovná 

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v určuje podmět a přísudek podmět, přísudek 
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neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty 

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu 

seznámí se se shodou podmětu s přísudkem podmět, přísudek 

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

rozlišuje větu jednoduchou a souvětí věta jednoduchá a souvětí 

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje 

spojuje věty v souvětí spojovacími výrazy věta jednoduchá a souvětí 

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

uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách u 
vyjmenovaných i příbuzných slov 

vyjmenovaná a příbuzná slova 

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

vyjádří své pocity z přečteného textu správný výběr knih 

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

všímá si ilustrace literárních děl správný výběr knih 

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

správně vybírá daný text verše, říkanky, jednoduché povídky, hádanky 

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

vytvoří vlastní literární text verše, říkanky, jednoduché povídky, hádanky 

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů 

všímá si rozdílů zpracování textu krásné literatury a 
literatury umělecko-naučné 

umělecko-naučná literatura 

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy 

používá jednoduché literární pojmy báseň, rým, verš, sloka, nadpis, pohádka, povídka, 
dobrodružný román, odstavec 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

    

Český jazyk 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas 

čte s porozuměním potichu i nahlas umělecké a naučné texty 

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas 

čte umělecké a populárně naučné texty umělecké a naučné texty 

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas 

odlišuje verše od prózy umělecké a naučné texty 

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

reprodukuje obsah textu umělecké a naučné texty 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává 

využívá poznatků z četby v dalších školních činnostech umělecké a naučné texty 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává 

vyhledává informace v učebnicích, v dětských 
encyklopediích 

umělecké a naučné texty 

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení 

rozpozná úplnost či neúplnost textu umělecké a naučné texty 

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

vyhledá a zaznamená důležité informace z textu umělecké a naučné texty 
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ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry 

dodržuje následnost dějových složek osvojování jazyka jako nástroje dorozumívání 

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry 

správně zahájí a ukončí daný text osvojování jazyka jako nástroje dorozumívání 

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry 

používá národní (mateřský) jazyk jako nejdůležitější 
prostředek dorozumívání 

vytváření vztahu k jazyku 

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti 

sestaví osnovu, odlišuje tvrzení odmínění, vytvoří 
nadpis, člení text na odstavce 

vypravování, popis, dopis, pracovní postup 

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti 

popíše předmět, děj, pracovní postup, napíše dopis vypravování, popis, dopis, pracovní postup 

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
reklamě 

pochopí smysl reklamy rozhovor, polemika 

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
reklamě 

rozliší realitu od fikce rozhovor, polemika 

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku 

poznává kořen a rozlišuje části příponové, předponové a 
koncovky 

předpony s-, z-, vz- 

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku 

doplňuje předpony podle smyslu předpony s-, z-, vz- 

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku 

užívá správné koncovky předpony s-, z-, vz- 

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku 

určuje souhláskové skupiny na styku předpony, nebo 
přípony a kořene 

zdvojené souhlásky 

příd. jména odvozená od jmen zakončených na –s/-
ský, -ští 

základní význam předpon 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov 
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu 

osvojuje si slovní druhy, mluvnické kategorie 
podstatných jmen, sloves, druhy přídavných jmen 

slovní druhy a jejich určování 

mluvnické kategorie podstatných jmen 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov 
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu 

seznamuje se s druhy zájmen, číslovek přídavná jména tvrdá, měkká, (určování i/y) a 
poznávání příd. jmen přivlastňovacích 

zájmena, číslovky 
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ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary 

osvojuje si spisovnou výslovnost a pravopis 
souhláskových skupin 

spisovný jazyk 

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty 

určuje podmět a přísudek podmět vyjádřený i nevyjádřený, několikanásobný 

podmět, přísudek 

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu 

osvojí si shodu podmětu s přísudkem shoda přísudku s podmětem 

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

rozlišuje větu jednoduchou a souvětí věta jednoduchá, souvětí, větný vzorec 

vztahy mezi jednotlivými větnými členy 

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje 

spojuje věty v souvětí spojovacími výrazy spojky mezi větami, psaní čárek mezi větami 

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

uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách u 
vyjmenovaných i příbuzných slov 

vyjmenovaná slova, příbuzná slova 

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

z reprodukovaného textu rozliší podstatné a 
nepodstatné 

správný výběr knih 

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

najde hlavní myšlenku literárního díla správný výběr knih 

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

čte z časopisů určených dětem a reprodukuje text poezie, básnická přirovnání, próza, lyrika, epika, bajka 

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

hodnotí postoje literárních postav poezie, básnická přirovnání, próza, lyrika, epika, bajka 

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

porovnává různé typy divadelních představení poezie, básnická přirovnání, próza, lyrika, epika, bajka 

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

vytvoří vlastní literární text poezie, básnická přirovnání, próza, lyrika, epika, bajka 

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů 

všímá si rozdílů zpracování textu krásné literatury a 
literatury umělecko-naučné 

poezie, básnická přirovnání, próza, lyrika, epika, bajka 

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů 

porovnává ilustrace různých výtvarníků umělecko – naučná literatura 

krásná literatura 

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy 

používá jednoduché literární pojmy divadlo komické, tragické, film kreslený, loutkový, 
hraný 
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kulturní život regionu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
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5.2 Anglický jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 1 3 3 3 0 0 0 0 10 

 Povinný Povinný Povinný Povinný        

    

Název předmětu Anglický jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu 1. období: 
Výuka anglického jazyka v 1. období tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. Proto je v tomto období 
nejdůležitější probuzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření pozitivního vztahu k učení cizímu jazyku. 
Abychom toho dosáhli, musí být vyučovací hodiny angličtiny v průběhu celého roku prostoupeny 
zajímavostmi a pro žáky poutavými činnostmi, hrami a písničkami. Při výuce je třeba pracovat s vhodnými 
učebnicemi a pomůckami zpracovanými přiměřeně k věku dítěte. 
V tomto období se snažíme, aby žák porozuměl vyslechnutému sdělení, uměl ho opakovat, aby uměl použít 
naučená slova v jednoduchém spojení, aby dovedl základní slova a jednoduché věty přečíst a slova i zapsat, 
popřípadě k nim nakreslit obrázek. 
Výuka jazyka vychází z jeho praktického použití. Výklad pravidel gramatiky je omezen na nezbytně nutné 
minimum potřebné k tvorbě jednoduchých vět. Slovní zásoba je volena především z okruhu zájmů dětí 
tohoto věku. Slova jsou vázána do vzájemných souvislostí. Upevňování, procvičování a využití slovní zásoby 
v jednoduchých větách spojujeme vždy s činnostmi s konkrétním předmětem, obrázkem – s tzv. názorem, a 
to v každé hodině. To je základem k tomu, aby se anglickému jazyku učil každý žák s chutí a věřil, že bude 
mít úspěch. 
Využíváme zvukových nahrávek, anglických říkanek a písniček, z nichž některé se žáci učí zpaměti a 
interaktivních materiálů a počítačových programů pro tuto věkovou kategorii. 
Výuku anglického jazyka začínáme v 1. ročníku v rámci zájmového kroužku audio orálním kurzem a 
pokračujeme od 2. ročníku jednou hodinou elementární povinné výuky. 
Výchovně vzdělávací cíle výuky: 

 motivovat žáky k zájmu o anglický jazyk, učit se vnímat a napodobovat melodii a rytmus anglického 
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jazyka 

 poznávat a prakticky používat základní pravidla výslovnosti 

 činnostní formou naučit žáky základní slovní zásobu z jim blízkých oblastí (činnosti s obrázky nebo 
předměty) 

 činnostní formou výuky naučit žáky jednoduchá základní pravidla gramatiky a základní zdvořilostní 
fráze 

 základní fráze a obraty procvičovat s pomocí CD a manuálních činností zahrnutých v pracovním 
sešitě 

 s pomocí obrázků nebo předmětů vytvářet a obměňovat první krátké rozhovory 

 rozumět jednoduchým pokynům v anglickém jazyce a reagovat na ně 

 vést žáky k získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené jednoduché texty v anglickém jazyce 

 získávat první poznatky o zemích, kde se mluví anglicky 

 postupně začít chápat význam znalosti angličtiny pro život 

 aktivní účastí žáka na výuce anglického jazyka ho vést ke schopnosti jednoduše komunikovat s 
využitím prvních poznaných slov a frází 
Vyučujeme komunikační dovednosti na základním stupni evropského standardu pro úroveň A1. Pro 

tuto úroveň se zaměřujeme především na nácvik rozhovorů.  
Dbáme na čtení jednoduchých textů s porozuměním. Žáky vedeme k tomu, aby postupně dokázali 

o textu hovořit, tvořit jednoduché otázky podle textu, odpovídat si navzájem, jednoduše text 
reprodukovat. Pokud je to možné, věty z textu obměňovat, využívat osvojenou slovní zásobu. Do každé 
vyučovací hodiny zařazujeme činnosti s připravenými pomůckami.  

Pomocí didaktických her procvičujeme se žáky nejen slovní zásobu, ale i mluvnici, která začíná být 
od 4. třídy pro většinu žáků náročná (tvorba otázky a záporu v angličtině, složené časy sloves, zájmena).  

V oblasti psaní se soustředíme na dovednosti požadované evropským standardem: napsat 
jednoduchý pozdrav, přání k svátkům, vyplnit jednoduchý formulář, napsat o sobě krátký dopis.  
2. období:  

Výuka anglického jazyka ve 2. období má činnostní charakter. Dovede žáky ke schopnosti 
komunikovat v angličtině na úrovni A1, která je základní, dle Společného evropského referenčního rámce. 
Tento Společný evropský referenční rámec byl vytvořen pro všechny členy Evropské unie s cílem zaručit, 
aby nastupující generace měla společný jazyk a mohla se tak lépe uplatnit na trhu práce, kde budou stále 
více a více převládat nadnárodní zaměstnavatelé.  
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Chceme-li dosáhnout toho, aby žáci v průběhu 2. vzdělávacího období získali dobrý základ pro další 
výuku anglického jazyka, je třeba pro výuku Aj používat vhodné učební materiály, které z těchto požadavků 
vycházejí a řídí se schopnostmi žáků této věkové kategorie. Učebnice, pracovní sešity a pomůcky 
připravené v nakladatelství Oxford University Press umožňují žákům tyto požadavky snadno zvládnout 
pomocí přiměřeného množství učiva, prostřednictvím písniček, zajímavých didaktických her, příběhů 
vhodných k dramatizaci. Zařazeny jsou také odkazy na webové stránky, které vtáhnou dítě do cizojazyčné 
reality a motivují ho k práci s cizím jazykem. Zpracování učebních materiálů a jejich názornost vede učitele i 
žáka k činnostnímu učení. Pracovní sešit je připraven pro opakované procvičování učiva a jeho porozumění. 
Vede také k přípravě projektů, které mohou žáci příležitostně vystavit ve třídě i uchovat pro budoucí 
odkazy na své znalosti, pro Evropské jazykové portfolio.  

V učivu postupujeme od znalostí získaných v 1. období k dospělejším tématům. Opakované 
procvičování látky mohou vést žáci, kteří probíranou látku rychle zvládnou např. žáci jazykově nadaní. 
Jazykovým nadáním rozumíme schopnost zapamatovat si nové cizí slovo ve všech jeho podobách: zvukové, 
písemné, ve spojení s jinými slovy ve větách, a schopnost okamžitě rozlišit jeho mluvenou podobu. Toto 
„nadání“ je přímo úměrné procvičování pomocí audio CD a činností.  
Výchovně vzdělávací cíle:  

 upevnit vědomosti získané ve 3. ročníku, což jsou základy anglického jazyka 

 rozvinout tyto vědomosti a využít je pro požadavky Společného evropského referenčního rámce, 
jazyková úroveň A1 

 činnostní výukou naučit žáky potřebnou slovní zásobu i mluvnické dovednosti pro dosažení 
jazykové úrovně A1 dle evropského standardu 

 motivovat žáky k zájmu o anglický jazyk poslechem audio CD, na kterém mluví děti stejného věku, 
stejně jako poslechem písní připraveným speciálně na tomto audio CD pro 4. ročník 

 základní idiomy a konverzační dovednosti procvičovat s pomocí audio CD, které je součástí 
pracovního sešitu, a manuálních činností, pro které má učitel k dispozici didaktické hry 

 nacvičovat porozumění jednoduchým otázkám v anglickém jazyce a reakci na ně 

 vést žáka ke schopnosti představit se ústně i písemně v anglickém jazyce a jednoduše vysvětlit kdo 
je, kde žije, co má rád, v jaké žije rodině 

 aktivní účastí v nácviku mluvení, porozumění, čtení a psaní vytvořit u žáků sebevědomí, že se 
dokážou uplatnit i v cizině 

 žák získá základní schopnost domluvit se v anglickém jazyce dle požadavků společných pro všechny 
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země Evropské Unie na jazykové úrovni A1 
Dále:  

 čte s pomocí slovníku jednoduchý text 

 umí vyhledat informace v jednoduchém textu 

 napíše jednoduchý dopis nebo pozdrav, vyplní formulář v angličtině 

 žák je připraven pro pokračování ve výuce anglického jazyka pro úroveň A2 a případně pro studium 
dalšího cizího jazyka 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

V předmětu vyučujeme: 

1. komunikační dovednosti (schopnost domluvit se v angličtině) 

2. slovní zásobu, čtení a porozumění řeči psané; porozumění řeči mluvené, 

3. poslech 

4. dramatickou výchovu 
Anglický jazyk je vyučován od 2. ročníku 1 hodinu týdně (disponibilní). V 3. až 5. ročníku je předmět 
vyučován 3 hodin týdně. 
Vyučování probíhá v menších skupinách, dle potřeby dochází ke spojení dvou ročníků. V takovém případě 
se využívá komunikace mezi žáky různých ročníků. Při výuce žáci využívají počítače ve III. třídě a v 
počítačové učebně. 
Při výuce se používají učebnice, pracovní sešity,výukové programy, anglické písně, hry a krátká videa s 
anglicky mluvícími dětmi. 

Integrace předmětů  Cizí jazyk 

Mezipředmětové vztahy  Český jazyk 

 Informatika 

 Vlastivěda 

 Hudební výchova 

 Výtvarná výchova 

 Tělesná výchova 

 Pracovní činnosti 

 Matematika 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné Kompetence k učení: 
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Název předmětu Anglický jazyk 

postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

 žák je motivován ke komunikaci v anglickém jazyce, k zájmu o kulturu a tradice anglicky mluvících 
zemí 

 učíme žáky znát a používat různé textové zdroje (učebnice, slovníky, internet atd.) 

 vedeme žáky ke komunikaci v každodenních situacích a správně používat formy jazyka a slovní 
zásobu 

 vedeme žáky k účasti v různých soutěžích a olympiádách, konfrontuje své vědomosti s jinými žáky, 
učí se sebehodnocení 

 individuálním přístupem k žákům zvyšujeme jejich šanci prožít úspěch 

 použitím zábavných metod učení (křížovky, rébusy, soutěže apod.) vytváříme pozitivní vztah žáka k 
učení 

Kompetence k řešení problémů: 

 učíme žáky vnímat, rozpoznat a pochopit různé problémové situace ve škole i mimo ni a s využitím 
vlastního úsudku získaného na základě různých příkladů a zkušeností najít způsob řešení problémů 

 u žáků uvědoměle rozvíjíme a podporujeme snahu samostatně řešit problémy a užívat při řešení 
problémů logické postupy 

 učíme žáky sdělit svůj názor ostatním žákům a vyjádřit své pocity 

Kompetence komunikativní: 

 učíme žáky komunikaci v průběhu práce ve dvojicích, ve skupinách, při modelových situacích a při 
práci na projektech 

 vedeme žáky k využívání moderní informační technologie k vyhledávání, pracování a prezentaci 
informací 

 vedeme žáky k využívání získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů potřebných 
k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální: 

 vedeme žáky ke kooperativní činnosti ve výuce-práce ve skupinách, ve dvojicích 

 vedeme žáky k posuzování sebe sama i druhých, podporujeme jeho sebedůvěru kladným 
hodnocením jejich dílčích osobních úspěchů tak, aby žáci dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

 při vystupování ve třídě a na veřejnosti nabízíme žákům příležitost k získání sebedůvěry a vedeme 
je tak k pochopení kultivovaného projevu jako prostředku k prosazení sebe sama 
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Název předmětu Anglický jazyk 

 učíme žáky mít radost ze svého úspěchu i úspěchů ostatních 

Kompetence občanské: 

 vedeme žáky k respektování druhých lidí, k vážení si jejich vnitřních hodnot, k odmítání útlaku a 
násilí (např. při posuzování různých typů jednání a chování různých literárních postav, 
charakteristice či popisu různých osob) 

 učíme žáky chápat základní kulturní rozdíly své země a anglicky mluvících zemí 

Kompetence pracovní: 

 vedeme žáky k bezpečnému a efektivnímu používání různých pomůcek a vybavení ve třídě, k 
dodržování vymezených pravidel a plnění povinnostía závazků 

 vedeme žáka k pečlivé systematické práci 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

 od roku2013 je naškole zavedena 1 hodina týdně povinně ve 2. ročníku 

 v 1. ročníku je zájmový kroužek 

    

Anglický jazyk 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

používá osvojená slova, říkanky a písničky nácvik výslovnosti, poslech, hudebně pohybové 
činnosti, hry, scénky, …. 

pozdravy, pokyny 

písničky a říkanky zaměřené na osvojení jednoduché 
slovní zásoby 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

používá slovní zásobu k jednoduché reakci na otázku Slovní zásoba: pozdravy, škola, třída, barvy, Vánoce, 
rodina, domácí mazlíčci, zvířata v ZOO, ovoce, čísla 
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Anglický jazyk 2. ročník  

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

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

pozdravy, pokyny 

What is your name? I am …. What is this? This is a …. 
What colour is this? Yes x no, Who is this? This is my … 
How old are you? I have …. I play …. I like …. 

písničky a říkanky zaměřené na osvojení jednoduché 
slovní zásoby 

Slovní zásoba: pozdravy, škola, třída, barvy, Vánoce, 
rodina, domácí mazlíčci, zvířata v ZOO, ovoce, čísla 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

rozumí jednoduchým pokynům ve větě a reaguje na ně 
podle svých možností 

pozdravy, pokyny 

What is your name? I am …. What is this? This is a …. 
What colour is this? Yes x no, Who is this? This is my … 
How old are you? I have …. I play …. I like …. 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

rozumí jednoduché pečlivě vyslovované větě What is your name? I am …. What is this? This is a …. 
What colour is this? Yes x no, Who is this? This is my … 
How old are you? I have …. I play …. I like …. 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

    

Anglický jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 
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Anglický jazyk 3. ročník  

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

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

gramatika: sloveso „být“ a „mít“ v kladné větě a 
otázce, jednotné a množné číslo podstatných jmen, 
rozkazovací způsob, tázací zájmena, kladná a negativní 
odpověď, přídavná jména, přivlastňovací pád, sloveso 
„mít/nemít rád“ v kladné větě a otázce, vazba „there 
is/there are, základní předložky místa, otázka na 
množství, like/don't like 

zvuková (a grafická) podoba jazyka: výslovnost 
jednotlivých hlásek, slabik a slov, vztah mezi psanou a 
zvukovou podobou hlásek, slabik a slov, intonace 
„ano/ne“ otázek 

slovní zásoba: čísla 1- 20, barvy, třída, škola, školní 
potřeby, domácí zvířata (mazlíčci), zvířata v ZOO, tělo, 
nálady a stavy, rodina, oblečení, jídlo, oblíbené 
předměty, pozdravy 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, 
pozdrav, rozloučení, poděkování), ve velmi krátkých a 
pomalu vedených rozhovorech se představí 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

sdělí jednoduché informace o členech své rodiny, 
kamarádech a spolužácích 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává (např. 
předměty, zvířata) za použití jednoduchých slovních 
spojení 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení na 
otázky týkající se jeho samotného (např. sdělí jméno, 
věk, co vlastní, co má rád/nerad) 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

najde konkrétní informace (např. o předmětech, 
osobách, zvířatech) v krátkém jednoduchém textu, který 
se vztahuje k osvojovaným tématům 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 
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Anglický jazyk 3. ročník  

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

rozpozná známá slova a slovní spojení a jednoduché 
věty v krátkém textu vztahujícím se k osvojovaným 
tématům 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

porozumí významu slov slovních spojení vztahujících se 
k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen 
pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení 

přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 
slovního spojení 

zvuková a grafická podoba slova, slovní zásoba 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy 

napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se 
představí, uvede svůj věk, co vlastní, co má rád/nerad 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

    

Anglický jazyk 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele 
souvisejícím s osvojovanými tématy 

Gramatika: sloveso „umět“ v kladné větě a v otázce, 
otázky na zjištění polohy, předložky místa a pohybu, 
přít. čas průběh. pro popis obrázku, určení času, 
přítomný čas prostý (kladná a záporná věta, otázka, 
krátká odpověď kladná i záporná), řadové číslovky, 
předložky času, tázací zájmena a příslovce 
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Anglický jazyk 4. ročník  

Zvuková (a grafická) podoba jazyka: výslovnost hlásek, 
slov, vztah mezi psanou a zvukovou podobou hlásek, 
slabik a slov, intonace „ano/ne“ otázek, fonetická 
abeceda 

Slovní zásoba: abeceda, čísla 1-100, sport, zdraví a 
nemoci, místnosti v bytě/domě, domov, obchody a 
místa ve městě, záliby a činnosti ve volném čase, 
počasí, oblečení, každodenní činnosti, čas, vyučovací 
předměty a rozvrh, dny v týdnu, měsíce, roční období, 
zvířata 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

rozpozná známá slova a slovní spojení v pomalém a 
zřetelném projevu 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

porozumí významu slov a slovních spojení, smyslu 
jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným 
tématům v projevu, který je pronášen pomalu a 
zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

zachytí konkrétní informace v krátkém jednoduchém 
poslechovém textu, má-li k dispozici vizuální oporu 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého 
poslechového textu 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, 
ve kterých poskytne konkrétní informace o sobě, dalších 
osobách, zvířatech, předmětech, činnostech, nebo se na 
podobné informace zeptá 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

reaguje a odpovídá pomocí slov, jednoduchých slovních 
spojení a vět na otázky o členech své rodiny, 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 
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Anglický jazyk 4. ročník  

osvojovaných témat a podobné otázky pokládá kamarádech a spolužácích, zvířatech, o místě, kde bydlí 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům 

najde konkrétní informace (např. o předmětech, 
zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) 
v krátkém jednoduchém textu 

slovní zásoba 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

rozpozná a porozumí známým slovům a slovním 
spojením v krátkém textu z běžného života 

slovní zásoba 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

porozumí tématu krátkého textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům a je podpořen obrazem 

slovní zásoba 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života 

napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých 
představí členy své rodiny, kamarády a spolužáky, 
uvede jejich věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají 
rádi/nerad 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života 

sestaví dotaz či vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní 
informace 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře doplní informace číselné i nečíselné povahy slovní zásoba 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

    

Anglický jazyk 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 
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 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

porozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele 
souvisejícím s osvojovanými tématy 

Gramatika: sloveso být, mít, umět, čas přítomný 
prostý a průběhový: oznamovací věta, otázka, záporná 
věta, vazba there is/there are, osobní a přivlastňovací 
zájmena, předložky místa, pohybu, času, tázací 
zájmena a příslovce, otázky na množství a cenu 

Zvuková (a grafická) podoba jazyka: souhlásky a 
samohlásky, přízvuk slov, intonace ve větě, fonetická 
abeceda 

Slovní zásoba: já, moje rodina a moji kamarádi, 
zájmové činnosti a sporty, režim dne, domov, dům, 
pokoje, škola, předměty ve škole, vyučovací předměty, 
město, budovy, obchody, části lidského a zvířecího 
těla, počasí, oblečení, jídlo a pití, volný čas a zábava, 
kalendářní rok a časové údaje 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

porozumí významu slov a slovních spojení, smyslu 
jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným 
tématům v projevu, který je pronášen pomalu a 
zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

zachytí konkrétní informace v krátkém jednoduchém 
poslechovém textu, má-li k dispozici vizuální 

gramatika, slovní zásoba 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

porozumí jednoduchému poslechovému textu gramatika, slovní zásoba 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, 
pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a 
pomalu vedených rozhovorech 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů účastní se jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní představí se, sdělí informace o členech své rodiny, gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
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Anglický jazyk 5. ročník  

informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

kamarádech a spolužácích (např. jméno, věk, kde bydlí, 
co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi) 

zásoba - viz výše 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

popíše skutečnosti, se kterými se běžně setkává (např. 
předměty, zvířata, činnosti) 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

reaguje na otázky týkající se jeho samotného, členů jeho 
rodiny a kamarádů 

gramatika, slovní zásoba 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

odpoví, poskytne a zeptá se na konkrétní informace za 
použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět 

gramatika, slovní zásoba 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům 

najde konkrétní informace (např. o předmětech, 
osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a 
časových údajích) v krátkém jednoduchém textu 

gramatika, slovní zásoba 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

rozpozná známá slova a slovní spojení v krátkém textu gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

porozumí významu slov, slovních spojení a 
jednoduchých vět, tématu krátkého textu z běžného 
života, má-li k dispozici vizuální oporu 

gramatika, zvuková a grafická podoba jazyka, slovní 
zásoba - viz výše 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života 

napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých 
představí sebe, členy své rodiny, kamarády, spolužáky a 
činnosti 

gramatika, slovní zásoba 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. 
číslice, slova, slovní spojení), které se týkají jeho rodiny 
a kamarádů, zvířat, předmětů….. 

gramatika, slovní zásoba 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 
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5.3 Matematika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

4 5 5 6 5 0 0 0 0 25 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný        

    

Název předmětu Matematika 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. 
1. období 
Matematické vzdělávání v prvním období pomáhá žákům vnímat význam matematiky v životě. Žáci se učí 
vyjadřovat pomocí čísel. Matematika rozvíjí pozornost, vytrvalost, schopnost rozlišovat, objevovat, vytvářet 
různé situace. Žáci se učí svoji práci kontrolovat, srovnávat, učí se sebedůvěře, slovně i písemně vyjadřují 
výsledky svého pozorování. S vyjadřovacími schopnostmi se rozvíjí jejich schopnost uvažovat. 
Řešením slovních úloh formou individuálních činností spolu se slovním vyjadřováním úloh a odpovědí žáky, 
můžeme hodnotit jakonejmocnější prostředek rozvoje chápavosti dětí. Při tomto učení dovedeme postupně 
všechny žáky k tomu, že se dovedou o učeném jevu vyjadřovat v matematice jasně, souvisle a přesvědčivě. 
K osvojení si nového učiva ake zkonkrétnění vytvářených pojmůvedeme žáky především 
prostřednictvímindividuálních činností se zvolenými konkrétními pomůckami. Velkou mírou přitom 
napomáháme rozvoji správného uvažování žáků. 
V prvním období základního vzdělávání necháváme žáky pod vedením učitele matematické poznatky 
objevovat s použitím názoru a formulovat svými slovy. Učitel pak matematický pojem upřesní a správně ho 
formuluje.Zdůrazňujeme potřebučastého zařazování počítání zpaměti,a to po celé první období základního 
vzdělávání.Během celého prvního období se kladouzáklady počítání zpaměti. Žáci se učí způsoby 
pamětného sčítání, odčítání, násobení a dělení v oboru do 100 i do 1000. 
Řešení slovních úloh zpaměti je třeba vždy spojovat s žákovým vysvětlením, jak k výsledku dospěl. 
V průběhu 1. – 3. ročníku je třeba, aby každý žák vyřešil mnohojednoduchých slovních úloh. Při řešení 
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Název předmětu Matematika 

slovních úloh zpaměti může žák používat konkrétní názor, nákres, náčrt a jiné svoje zobrazení a z něho 
formulovat výsledek a vysvětlit, jak k němu dospěl. U celé řady slovních úloh řešených činnostně zpaměti 
mohou žáci objevit několik způsobů řešení úlohy. Zájem žáků o počítání zpaměti se dobře probouzí 
vhodnou motivací, spojováním řešení slovních úloh s individuálními činnostmi, častým vymýšlením slovních 
úloh žáky samotnými, a poznáním, že je v jejich schopnostech úlohy řešit. 

 
Vzdělávacíoblast matematika je tvořena čtyřmi tematickými okruhy: 
a) Číslo a proměnná 
V tomto tematickém okruhu si žáci postupně osvojují aritmetické operace (porovnávání, zaokrouhlování, 
sčítání, odčítání,násobení, dělení). Přitom se dbá na tři složky: 

 dovednost(provádění početních operací); 

 algoritmicképorozumění (proč je práce prováděna předloženým postupem,důraz na činnostní 
provedení a pozorování žáků, hovor opozorovaném); 

 významovéporozumění (umět operaci propojit na reálné situace – nejlépeza pomoci individuálních 
činností, matematizace reálnýchsituací). 

b)Závislosti a vztahyŽácisi v tomto tematickém okruhu na základě pozorování uvědomujízměny a závislosti 
známých jevů. Porovnávají velikosti věcía čísel. Pomocí svých činností postupně pochopí, že změnoumůže 
být zvětšení, zmenšení, růst, pokles. Na poznání apochopení závislostí navazuje v dalších obdobích práce 
stabulkami, diagramy a grafy. 
 
c)Geometrie v rovině a v prostoru 
Žácise v tomto tematickém okruhu učí objevovat, rozlišovat a určovatzákladní geometrické rovinné a 
prostorové útvary. Geometrickymodelují reálné situace, hledají geometrické útvary ve svémokolí a 
pojmenovávají je. Učí se měřit délku, poznávajízákladní jednotku délky. Učí se základy grafického projevu 
vgeometrii. 
 
d)Slovní úlohy 
Jejichřešení je do značné míry nezávislé na znalostech adovednostech školské matematiky. Při nich je třeba 
uplatňovatuvažování žáků, které později přechází v logické myšlení.Učí se řešit jednodušší úlohy z reálného 
světa, analyzovatreálné situace, pochopit problém, utřídit údaje, pomocíkonkrétního názoru situaci 
modelovat, následně řešit aformulovat odpověď. 
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Název předmětu Matematika 

 
Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávánípři probírání určitého učiva: 

 seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému a motivujeme je 

 užitím názorných pomůcek a konkretizací vedeme žáky postupně k pochopení problému, který je 
dán novou učební látkou 

 provádíme třídění a srovnávání naučených vědomostí s vědomostmi již osvojenými 

 provádíme cvičení s praktickým užitím získaných vědomost 

 necháváme žáky samostatně vymýšlet slovní úlohy, které vycházejí z jejich zkušeností 

 provádíme cvičení k zautomatizování určité početní operace 

 necháváme žáky při praktických činnostech objevovat potřebu nového početního výkonu 

 látku pro počítání zpaměti volíme tak, aby přispívala k dosažení dobrého zvládnutí probíraného 
učiva 

V prvním období základního vzdělávánínecháváme žáky pod vedením učitele matematické poznatky 
objevovat a formulovat je svými slovy. Učitel pak matematický pojem upřesní a správně ho formuluje. 
Zdůrazňujeme potřebučastého zařazování počítání zpaměti,a to po celé první období základního 
vzdělávání. Při počítání s malými čísly by nikdy nemělo být počítání zpaměti nahrazováno písemných 
počítáním. 
Po celé první období se v matematice kladouzáklady počítání zpaměti. Žáci se učí způsoby pamětného 
sčítání, odčítání, násobení a dělení v oboru do 100 i do 1000. Řešení slovních úloh zpaměti je třeba vždy 
spojovat s žákovým vysvětlením, jak k výsledku dospěl. V průběhu 1. – 3. ročníku je třeba, aby každý žák 
vyřešil mnoho jednoduchých slovních úloh. To není možné realizovat tehdy, pokud bychom měli zároveň 
vyžadovat klasické zápisy každé úlohy. Při řešení slovních úloh zpaměti může žák používat konkrétní názor, 
nákres, náčrt a jiné svoje zobrazení a z něho formulovat výsledek a vysvětlit, jak k němu dospěl. U celé řady 
slovních úloh řešených činnostně zpaměti mohou žáci objevit několik způsobů řešení úlohy. Zájem žáků 
o počítání zpaměti se dobře probouzí vhodnou motivací, spojováním řešení slovních úloh s individuálními 
činnostmi, častým vymýšlením slovních úloh žáky samotnými, a poznáním, že je v jejich schopnostech 
úlohy řešit. 
2. období 
Při výuce matematiky nelze stanovit přesnou hranici mezi etapou vytváření konkrétních představ a mezi 
etapou vytváření pojmů. Je to hlavně proto, že přechod k abstrakci trvá téměř u všech žáků dlouho a 
neprobíhá u všech stejně. Činnostní výuka matematice i v tomto období umožňuje, aby si žáci matematické 
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pojmy osvojovali správně a s co nejmenší námahou. Proces abstrakce usnadňují žákům pomůcky, kterými si 
znázorňují, stejně jako v minulých letech, nové a dosud neosvojené početní situace. Proces abstrakce 
urychlují též nákresy, náčrty a geometrická zobrazení, ukazující vztahy mezi údaji v úloze. 
Mnoho pojmů se i v tomto období utváří ve vědomí žáků postupně, na základě soustavně prováděných 
činností, neustálým obohacováním dosavadních představ. Ve vzájemné souvislosti se přitom rozvíjí celá 
řada pojmů současně: pojem čísla, pojem desítkové soustavy, pojem početních výkonů. Přitom se více dbá 
e na praktické použití pojmů než na vyslovování definicí (v tomto období není nutné po žácích definice 
požadovat). Jde hlavně o to, aby se představy žáků o číslech obohacovaly, aby chápali význam desítkové 
soustavy, aby dovednost početních výkonů s přirozenými čísly využívali při řešení slovních úloh a početních 
situací z běžného života a dovedli dobře úsudkově rozlišovat, kdy který početní výkon použít. Tyto 
dovednosti pak můžeme rozvíjet předkládáním různých výhod v počtech a zjednodušováním výpočtů. 
V celém 2. období jsou žáci ve výuce matematiky podněcováni k sebedůvěře, učí se různými způsoby 
kontrolovat výpočty, uvažovat o možnostech výsledků, odhadovat. Jsou tak soustavně vedeni k 
sebekontrole a sebehodnocení, a to jak v aritmetice, tak v geometrii. 
Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je tvořenačtyřmi tématickými okruhy: 
a) Číslo a početní operace 
V tomto tématickém okruhu si žáci4. a5. ročníku prohlubují dovednosti základních početních operací 
s přirozenými čísly. Na základě činností zvládli žáci v 1. období dobře numeraci do sta i do tisíce, 
majísprávně vytvořený základ k chápání desítkové soustavy. Zpaměti sčítají a odčítají do sta a na základě 
analogie v první stovce počítají i jednoduché příklady v oboru do tisíce. Mají činnostně vytvořenékonkrétní 
představy o násobení a dělení. Zvládli všechny spoje malé násobilky a dělení beze zbytku v oboru násobilek. 
Malá násobilka i dělení beze zbytku jsou procvičeny, ale jejich zautomatizování je třeba se nadále věnovat. 
Žáci se dále seznámili s tím, jak zpaměti násobit dvojciferné číslo jednociferným, poznali i dělení v oboru 
násobilek se zbytkem. Z písemných algoritmů se setkali s písemným sčítáním a odčítáním a násobením čísla 
jednociferným činitelem. Tuto dovednost je třeba přenést do rozšířeného číselného oboru přes tisíc. Při 
písemném počítání se opíráme o znalosti písemných algoritmů oboru do tisíce a znalost desítkové 
soustavy. K tomuto učivu nepřistupujeme jako k nové látce, ale necháme žáky do písemných algoritmů: 
sčítání, odčítání a násobení jednociferným činitelem vstupovat samostatně a individuálně (žáci se tak učí 
jeden od druhého pod dohledem učitele). Zpaměti se v oboru přes tisíc počítá jen výjimečně a to jen 
s takovými čísly, která obsahují jen jednu nebo nejvýše dvě číslice různé od nuly. 
Novou látkou, kterou mají žáci v tomto období v okruhu početních operací dobře zvládnout, je písemné 
násobení dvojciferným činitelem, dělení se zbytkem zpaměti apísemné dělení jednociferným dělitelem. 
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Žáky je třeba seznámit i s písemným násobením trojciferným činitelem a písemným dělením dvojciferným 
dělitelem. 
Do výuky můžeme v tomto tématickém okruhu vhodně zařazovat i kalkulačku. Může sloužit např. ke 
kontrole výsledků příkladů na písemné algoritmy, k výpočtům úloh z běžného života. Je třeba uvážit i to, že 
u písemného počítání jde jen o zvládnutí jednoduchých algoritmů, které se dají v hodině procvičit na 
jednom či dvou příkladech, provázených komentářem žáků. Je mnoho důležitějšího učiva, které je třeba do 
vyučovacích hodin v tomto období zařazovat. Např.: zaokrouhlování, odhady, rozlišování úsudků, tak jak je 
uvedeno v dalších okruzích matematiky tohoto období. 
b) Závislosti, vztahy a práce s daty 
Úkolem stanoveným v  tomto okruhu je vyhledávat, sbírat a třídit různé údaje, se kterými se v životě žáci 
setkávají. Orientovat se v jednoduchých tabulkách, číst z nich údaje, využívat je k porovnávání i výpočtům a 
naučit se též vyhledané údaje sestavovat do tabulek. Žák dále poznává i různé diagramy, seznamuje se 
s prvními grafy a učí se v nich orientovat. K tomuto okruhu je mnoho materiálu připraveno v učebnicích 
a  pracovních sešitech pro4. a5. ročník (NŠ Brno). Učivo tohoto okruhu nebudou v žádném případě zvládat 
všichni žáci stejným tempem. Je proto třeba u těchto úloh k žákům přistupovat diferencovaně, nechat je o 
problematice úloh a závislostech mezi veličinami často hovořit, dát všem čas k pochopení těchto záznamů. 
Se záznamy údajů vyjádřenými diagramy a grafy se budou žáci v životě velmi často setkávat. Takovým 
úlohám je třeba ve výuce věnovat pozornosta neopomíjet je. Dají se přitom dobře využít mezipředmětové 
vztahy, např.: výsledky některých pokusů z  přírodovědy, přehledy některých měření z pracovních činností, 
tabulky sportovních výkonů z tělesné výchovy aj. Tabulkově jsou uspořádány také jízdní řády, v nichž se žáci 
učí hledat. Mnohé informace v encyklopediích jsou rovněž uspořádány do diagramů a tabulek. 
c) Geometrie v rovině a prostor 
Geometrie se ve4. a5. ročníku vyučuje již pravidelně, obvykle v samostatné vyučovací hodině, zařazované 
do rozvrhu každý týden. Vyžaduje-li to téma učiva, zařazujeme geometrické učivo do části hodiny 
aritmetiky. Některé partie učiva spolu velmi úzce souvisí. 
Základní útvary v rovině a prostoru, které má žák v 2. vzdělávacím období zvládnout a rozlišovat, jsou 
určeny v očekávaných výstupech RVP ZV. Činnostní učení geometrie vytváří jasné představy žáků o 
útvarech v rovině a jejich vzájemné poloze, podporuje rovněž rozvoj správné prostorové představivosti 
žáků. Od žáků v tomto období nežádáme, aby se učili definice nebo aby vlastnosti útvarů odříkávali 
zpaměti. Vedeme je k tomu, aby obrázek nebo model dovedli popsat svými slovy. Také rýsování základních 
útvarů v rovině spojujeme vždy s hovorem žáků o narýsovaném, k tomu přidáváme i rýsování poznaných 
útvarů podle jednoduchého popisu. 
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Základní představy o geometrických obrazcích a tělesech získává žák bezprostředně názorem, nelze 
předpokládat, že by si je mohl představit z definic. Základní jednotku délky1 mje potřeba mít ve třídě 
vyznačenou na určitém místě (vodorovně i svisle), žáci potřebují získat dobrou představu metru k odhadům 
délek i k základním převodům jednotek délky. 
Při výuce obvodu a obsahu obrazců vycházíme z konkrétních situací kolem nás. Žáci snadno pochopí, že 
obvod obrazců se určuje jako součet délek jeho stran (součet úseček). Vytvoření jasné představy obsahu 
obdélníka jako počtu shodných jednotkových čtverců, kterými se dá daný obdélník pokrýt, se dá provést 
jen činností samotných žáků a hovorem o této činnosti. Na toto učivo stejným způsobem navazuje výuka 
geometrie i fyziky v 6. ročníku. Teprve když žák získá konkrétní představu o obsahu obdélníka, dokáže 
s porozuměním řešit i slovní úlohy z praktického života. Provádí-li žáci samostatně činnosti patřící k tomuto 
učivu, vytvoří si jasné konkrétní představy a rozlišování obvodu a obsahu obdélníka nebo čtverce jim pak 
nečiní žádné problémy. 
Cílem výuky geometrii v tomto období je tedy: 

1. rozeznávat navzájem základní geometrické obrazce a rozpoznávat je na předmětech 

2. správně načrtnout, vystřihnout i narýsovat čtverec, obdélník a libovolný trojúhelník 

3. stanovit velikost obvodu čtverce, obdélníka a jiných čtyřúhelníků a narýsovaných trojúhelníků 
měřením a výpočtem, uvědomovat si, že obrazce zaujímají určitou plochu, kterou lze srovnávat se 
zvolenou jednotkou obsahu 

Geometrie je v učebních osnovách obou ročníků spojena s výukou výtvarné výchovy, kde žáci také 
zobrazují rovinné útvary. Poznávání geometrických útvarů tedy prolíná oběma předměty. Výpočty obvodů 
jsou také často zařazeny ve slovních úlohách v aritmetických pracovních sešitech. Žák poznává, že osvojené 
znalosti z matematiky potřebuje v různých vyučovacích předmětech i při řešení mnoha úloh z praktického 
života. 
d) Slovní úlohy 
V 1. vzdělávacím období žáci řešili většinuslovních úlohzpaměti. Důraz byl kladen na porozumění početním 
výkonům, jejich užití v úlohách ze života. Žáci byli od 1. ročníku vedeni k sestavování slovních úloh. 
Vymýšleli slovní úlohy s různou tématikou z každodenního života, tvořili k úlohám otázky, vyvolávali se 
navzájem, odpovídali. Postupně se učili rozlišovat úsudky o několik více, o několik méně, několikrát více, 
několikrát méně. K výsledku pak docházeli nejkratší cestou vlastní úvahou, často na základě názoru a 
výpočtem zpaměti. Ke slovní úloze vymyšlené některým žákem dokázali ostatní, pomocí jednoduchých 
pomůcek, úlohu zobrazit, jindy si zase provést náčrt nebo i záznam základních údajů a ihned odpovídat 
s výsledkem. Potom vždy přidávali příklad náležející k úloze. U úloh řešených násobením nebo dělením 
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přidávali úsudky typu: „Když 1 sešit stojí 8 Kč, tak 3 sešity budou stát 3krát více.“ nebo „Když za 4 koláče 
zaplatím 28 Kč, tak za 1 koláč zaplatím čtyřikrát méně.“ 
Při častém užívání úsudků k řešení úloh z praktického života si žáci uvědomují smysl početních výkonů, 
správně je k úlohám přiřazují a dovedou též své úvahy zdůvodnit. 
Řešení jednoduchých slovních úloh zpamětije třeba přenést i do4. a5. ročníku a nechávat žáky úlohy 
z praktického života vymýšlet a obměňovat. Do nich je třeba občas zařazovat rozšířený číselný obor 
s důrazem na úsudkové počítání. 
Jedním z nejdůležitějších úkolů při výuce matematiky ve  2. vzdělávacím období je podpořit a rozvíjet 
schopnost žáků uvažovat a samostatně řešit jednoduché slovní úlohy zpaměti. Žáky je třeba postupně 
dovést i k  samostatnému řešení zapsaných slovních úloh s jedním nebo dvěma početními výkony. 
Abychom tohoto cíle dosáhli, máme pro všechny žáky k dispozici soubory úloh s tématikou z různých oborů 
lidské činnosti, které jsou žákům blízké. Používáme úlohy z pracovních sešitů např.:Dělání smutky 
zahání(pro 4. r.),Cestujeme po republice(pro 5. r.). Jejich výhodou je, že věcný obsah i pojmy, které tyto 
slovní úlohy obsahují, jsou přiměřené vědomostem a úrovní odpovídají věkovým zvláštnostem myšlení 
žáků v tomto vývojovém období. Pro žáky jsou připravené slovní úlohy srozumitelné, jejich vysvětlování 
neubírá proto čas vlastnímu řešení. 
Protože soustavné řešení slovních úloh výrazně přispívá k rozvoji myšlení žáků, je třeba slovním úlohám 
ve4. a5. ročníku věnovat nejméně polovinu času určeného k výuce matematiky v tomto vzdělávacím 
období. Slovní úlohy zařazujeme souběžně s numerickým počítáním. 
K běžným slovním úlohám přibývají v tomto vzdělávacím obdobídalší úlohy, jejichž řešení vyžaduje zvláštní 
postup, např.: jednoduchá trojčlenka řešená přechodem přes jednotku, úlohy na porovnávání podílem aj. 
Přitom žáci dojdou k poznání významu jednoduchého zápisu podmínek slovní úlohy, se kterým se i v 1. 
vzdělávacím období setkávali. 
V tomto období vedeme žáky k samostatnému úsudku při řešení slovních úloh a dbáme přitom na zapojení 
všech žáků do výuky. Je třeba cvičit smysly žáků, předkládat jim nadále nové typy úloh pomocí konkrétního 
názoru, zadávat jim k pozorování různá schémata, grafy a tabulky. Žáky nechatobjevovat vše, na co mohou 
přijít sami, dbát na jejich samostatnost při činnostech, přizpůsobovat vyučovací postup jejich chápání, 
vzbuzovat zájem žáků zajímavými úlohami i jinými motivacemi. 
Výchovně vzdělávací cíle: 

 osvojování nových matematických pojmů na základě aktivních činností každého žáka 

 činnostní rozšíření číselného oboru, utvrzení představy o desítkové soustavě 
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 předkládání nových poznatků ve spojení s předcházejícím učivem, uplatnění analogie pro zavedení 
početních výkonů v rozšířeném číselném oboru žáky 

 využívání schopnosti žáků objevovat za vedení učitele další nové matematické poznatky na základě 
pozorování a rozlišování, vyslovovat závěry, pokoušet se o zobecňování 

 postupné zdokonalování přesnosti matematického vyjadřování 

 zařazování  praktických činností (např.: měření, odhady, porovnávání velikostí a vzdáleností) 
s cílem získání správných představ a zručnosti 

 spojování nových poznatků v matematice s vědomostmi žáků získanými v běžném životě 

 využívání matematických poznatků a dovedností žáky v praktickém životě 

 používání peněz při činnostním řešení úloh s náměty z obchodování 

 peníze v praktickém životě 

 věnování času nápadům žáků, jejich dotazům, ukázkám různých způsobů řešení úloh 

 vyslovování úsudků k úlohám, vytváření předpokladů pro rozvíjení logického myšlení 

 vytváření obměn slovních úloh a matematických problémů pro různé obory činnosti lidí 

 podporovat schopnost žáků rozumět grafickým schématům tabulkám i jiným schematickým 
znázorněním, vytvářet jednoduchá schémata, vést žáky ke grafické gramotnosti 

 praktické osvojování základních poznatků z geometrie 
V průběhu celého období školní docházky na 1. stupeň jsou zařazovány prvky matematiky prof. Hejného k 
získání jiného náhledu na matematiku, rozvoji logického myšlení, tvořivosti a schopnosti řešit problém a k 
bezproblémovému přechodu na 2. stupeň ZŠ. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Matematika je vyučována po celou dobu školní docházky. V 1. ročníku je předmět vyučován 4 hodiny 
týdně. Ve 2. a 3. ročníku je vyučován 5 hodin týdně (z toho 1 hodina disponibilní v každém ročníku), ve 4. 
ročníku 6 hodin týdně (z toho 2 hodiny disponibilní na posílení výuky matematiky prof. Hejného a finanční 
gramotnosti) a v 5. ročníku 5 hodin týdně (z toho 1 hodina disponibilní). 
Vyučování probíhá v kmenových třídách (spojených ročnících), dle potřeb žáci využívají počítače ve III. třídě 
a ostatní prostory školy. 
V hodinách je využíváno skupinového i individuálního vyučování. Žáci pracují s učebnicí, pracovním 
sešitem. Při výuce se uplatňují různé formy práce — výklad, hry, soutěže, projekty. Zohledňujeme žáky s 
poruchami učení, žákům mimořádně nadaným ukládáme náročnější úkoly. 

Integrace předmětů  Matematika a její aplikace 
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Mezipředmětové vztahy  Anglický jazyk 

 Informatika 

 Prvouka 

 Vlastivěda 

 Výtvarná výchova 

 Pracovní činnosti 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

 podporujeme u žáka rozvoj schopností abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním 
vhodných problémových úkolů, logických úloh, matematických hádanek, kvízů, rébusů apod. 

 vytváříme u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení 
úloh), které žák efektivně využívá při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe 

 vedeme žáky k stručnému vyjadřování využívajícímu matematického jazyka, včetně matematické 
symboliky 

 učíme žáky orientovat se v problematice peněz a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu 

Kompetence k řešení problémů: 

 nabízíme žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k 
samostatnému uvažování a řešení problémů 

 vedeme žáky k poznatku, že matematická úloha a nejen ona, má různé postupy řešení. Učíme žáky 
nalézat a objevovat různé varianty řešení úloh 

 vedeme žáky k tomu, aby uměli známé a osvědčené postupy řešení aplikovat při řešení obdobných 
nebo nových úkolů a problémů 

 vytváříme u žáků dovednost vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a umět své 
hypotézy ověřit nebo vyvrátit pomocí příkladů 

Kompetence komunikativní: 

 vedeme žáky k vyjadřování myšlenek, postupů a názorů v logickém sledu 

 nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro 
komunikaci a spolupráci s ostatními 

 vedeme žáky k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně 
matematické symboliky, učíme žáky porozumět a orientovat se v různých grafech, tabulkách, 
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diagramech apod. 

Kompetence pracovní: 

 nabízíme žákům projekty a další činnosti, ve kterých se mimo jiné budou učit zvládat základní 
pracovní činnosti (práce s různými materiály – papírem, textilem, dřevem, modelínou, kovem) 

    

Matematika 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence k řešení problémů 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

spočítá prvky daného konkrétního souboru do 20 
(včetně) 

numerace přirozených čísel 0 - 20 

číselná řada přirozených čísel 0 - 20 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

vytvoří konkrétní soubor s daným počtem prvků do 20 
(korálky, kuličky, kolečka, fazole, apod.) 

numerace přirozených čísel 0 - 20 

číselná řada přirozených čísel 0 - 20 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

písemně počítá s čísly bez přechodu desítky do 20 numerace přirozených čísel 0 - 20 

číselná řada přirozených čísel 0 - 20 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

sčítá a odčítá při řešení praktických situací numerace přirozených čísel 0 - 20 

číselná řada přirozených čísel 0 - 20 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

umí číst a prakticky používat danou matematickou 
symboliku 

písemné zobrazení přirozených čísel 0 - 20 

znaménka +, -, =,<, > 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

umí přiřadit příslušnou číslici k danému počtu prvků písemné zobrazení přirozených čísel 0 - 20 

znaménka +, -, =,<, > 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

porovnává čísla a soubory prvků s počtem prvků do 20 písemné zobrazení přirozených čísel 0 - 20 

znaménka +, -, =,<, > 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do čte a zapisuje čísla 0 - 20 písemné zobrazení přirozených čísel 0 - 20 
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1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti znaménka +, -, =,<, > 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

orientuje se na číselné ose do 20 číselná osa 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

umí zobrazit hledané číslo na ose číselná osa 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

pomocí osy zvládá jednoduché matematické operace číselná osa 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

sčítá a odčítá přirozená čísla bez přechodu desítky do 20 numerace přirozených čísel 0 - 20 

číselná řada přirozených čísel 0 - 20 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

porovnává čísla v oboru přirozených čísel numerace přirozených čísel 0 - 20 

číselná řada přirozených čísel 0 - 20 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel v oboru do 
20 

slovní úlohy 

matematické a didaktické hry 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání čísel 
v oboru čísel do 20 bez přechodu desítky 

slovní úlohy 

matematické a didaktické hry 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

řeší slovní úlohy vedoucí ke vztahům o n více (méně) a 
v probíraném oboru 

slovní úlohy 

matematické a didaktické hry 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

používá v praktických situacích získané dovednosti (hra 
na obchod, poštu, atd.) 

úlohy z praktického života vedoucí k samostatnému 
uvažování a řešení problémů (placení nákupu) 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

pozná české mince a bankovky úlohy z praktického života vedoucí k samostatnému 
uvažování a řešení problémů (placení nákupu) 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

orientuje se v prostoru geometrické pojmy: vlevo, vpravo, pod, nad, před, za, 
hned před, hned za 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

rozeznává geometrické útvary rovinné obrazce: trojúhelník, obdélník, čtverec, kruh 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

umí označit dané prostorové útvary a tělesa v reálném 
životě 

tělesa: krychle, kvádr, válec, koule 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Matematika 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

sčítá a odčítá v oboru do 20 s přechodem přes desítku numerace přirozených čísel 0 – 100 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

spočítá prvky daného konkrétního souboru do 100 číselná řada přirozených čísel 0 – 100 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

vytváří konkrétní soubory s daným počtem prvků do 100 počítání po desítkách, po jedné do 100 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

porovnává čísla do 100 a vztahy mezi nimi zapisuje 
pomocí symbolů 

písemné zobrazení přirozených čísel 0 – 100 

znaménka +, -, =, větší menší, zaokrouhluje 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

umí prakticky používat danou matematickou symboliku písemné zobrazení přirozených čísel 0 – 100 

znaménka +, -, =, větší menší, zaokrouhluje 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

čte a zapisuje čísla 0 – 100 písemné zobrazení přirozených čísel 0 – 100 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

orientuje se na číselné ose do100 orientace na číselné ose v oboru přirozených čísel do 
100 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

umí zobrazit hledané číslo na číselné ose do 100 orientace na číselné ose v oboru přirozených čísel do 
100 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

pomocí číselné osy zvládá jednoduché matematické 
operace 

sčítání a odčítání pomocí číselné osy v oboru 
přirozených čísel do100 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní sčítá a odčítá přirozená čísla v oboru do 100 s sčítání a odčítání násobků deseti, sčítání a odčítání v 
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operace s přirozenými čísly přechodem přes desítku oboru do 100 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

násobí v oboru násobilek 1, 2, 3, 4, 5, 10 praktické použití znaménka větší, menší, rovná se, krát 
a děleno 

názorné zavedení násobení na souborech různých 
předmětů 

řady násobků daného čísla 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

rozezná části celku: polovina, třetina, čtvrtina, a graficky 
znázorní 

názorné zavedení násobení na souborech různých 
předmětů 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

porovnává přirozená čísla v oboru do 100 praktické použití znaménka větší, menší, rovná se, krát 
a děleno 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

používá sčítání a odčítání při řešení praktických úloh řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání, 
sčítání, odčítání a násobení 

matematické a didaktické hry 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, ke sčítání, 
odčítání a násobení čísel v oboru do 100 

řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání, 
sčítání, odčítání a násobení 

matematické a didaktické hry 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

řeší slovní úlohy s užitím vztahů o n- více (méně), n-krát 
více a v oboru do 100 

řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání, 
sčítání, odčítání a násobení 

matematické a didaktické hry 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

používá v praktických situacích získané dovednosti úlohy z praktického života vedoucí k samostatnému 
uvažování a řešení problémů 

hra na obchod, poštu atd. 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu 
nákupu 

hra na obchod, poštu atd. 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

seznámí se s platební kartou a jejím využitím úlohy z praktického života vedoucí k samostatnému 
uvažování a řešení problémů 

hra na obchod, poštu atd. 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

rozlišuje časové pojmy (rok, měsíc, týden, den, hodina, 
minuta, sekunda) 

čtení údajů na hodinách 

sledování jednoduchých závislostí na čase 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 

poznává a pojmenuje rovinné útvary a jednoduchá 
geometrická tělesa v praxi 

geometrické tvary a tělesa 

užití různých stavebnic a pomůcek k poznávání 
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realitě jejich reprezentaci geometrických těles 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

pomocí šablon zakresluje dané rovinné útvary geometrické tvary a tělesa 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

v didaktických hrách manipuluje s rovinnými i 
prostorovými útvary 

geometrické tvary a tělesa 

užití různých stavebnic a pomůcek k poznávání 
geometrických těles 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

rozliší a kreslí různé rovné, křivé a lomené čáry geometrické tvary a tělesa 

kreslení křivých, rovných a lomených čar 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

odhaduje a měří délku úsečky na centimetry v praxi měření délky úsečky 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

porovnává velikost geometrických tvarů a těles v praxi porovnávání velikostí geometrických tvarů a těles 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Matematika 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

zaokrouhluje daná čísla na desítky, stovky zaokrouhlování přirozených čísel do 1000 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

zaokrouhlování přirozených čísel 0 – 1000 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 

vytváří konkrétní soubor s daným počtem prvků do 
1000 

početní operace s přirozenými čísly 
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vytváří soubory s daným počtem prvků 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

sčítá a odčítá v oboru do 1000 numerace přirozených čísel 0 – 1000 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla číselná řada přirozených čísel 0 – 1000 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

násobí a dělí dvojciferná i trojciferná čísla jednociferným počítání po stovkách, desítkách a jednotkách do 1000 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

spočítá prvky daného konkrétního souboru počítání po stovkách, desítkách a jednotkách do 1000 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

provádí odhad a kontrolu svého výsledku zaokrouhlování přirozených čísel do 1000 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

odhad výsledku 

počítání po stovkách, desítkách a jednotkách do 1000 

užívání pravidel pro počítání se závorkami 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

čte a píše trojciferná čísla zápis a porovnávání trojciferných čísel 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

porovnává čísla do 1000 a vztahy mezi nimi zapisuje 
pomocí symbolů 

zápis a porovnávání trojciferných čísel 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose číselná řada přirozených čísel 0 – 1000 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

automaticky užívá spoje všech násobilek malá násobilka 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

počítá zpaměti jednoduché početní operace početní operace s přirozenými čísly 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a používá sčítání a odčítání při řešení praktických úloh řešení a vytváření slovních úloh na sčítání, odčítání, 
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modeluje osvojené početní operace násobení a dělení 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání, ke sčítání a 
odčítání čísel v oboru do 1000 

řešení a vytváření slovních úloh na sčítání, odčítání, 
násobení a dělení 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

řeší slovní úlohy s užitím vztahů o n- více (méně), n-krát 
více (méně) 

řešení a vytváření slovních úloh na sčítání, odčítání, 
násobení a dělení 

odhad výsledku 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

orientuje se na číselníku hodin a zná digitální čas čtení údajů na hodinách 

sledování jednoduchých závislostí na čase 

převody jednotek času s použitím didaktických 
pomůcek 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

používá v praktických situacích získané dovednosti (hra 
na obchod, poštu, atd.) 

matematické a didaktické hry 

úlohy z praktického života vedoucí k samostatnému 
uvažování a řešení problémů 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení úlohy z praktického života vedoucí k samostatnému 
uvažování a řešení problémů 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 

orientuje se v jednoduchých tabulkách, schématech jednoduché tabulky, schémata 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 

umí doplnit údaje do tabulek, schémat jednoduché tabulky, schémata 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

kreslí a rýsuje rovinné obrazce ve čtvercové síti přímka, úsečka, rovina, průsečík, rovnoběžné a 
různoběžné přímky 

orientace ve čtvercové síti 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

rýsuje úsečky dané délky, přímky, označuje průsečík 
různoběžek 

přímka, úsečka, rovina, průsečík, rovnoběžné a 
různoběžné přímky 

trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

modeluje stavby tvaru kvádru, krychle, atd. podle 
daného plánu 

rýsuje s užitím jednotek (mm, cm, dm) 

používání stavebnice (kostky) 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

odhaduje a měří délku úsečky na mm, cm, dm měření délky úsečky 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje porovnává velikost geometrických těles pomocí čtvercová síť 
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délku úsečky čtvercové sítě 

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině 

seznámí se s osou souměrností, kreslí osově souměrné 
útvary 

osa souměrnosti, souměrné útvary 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Matematika 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

komutativnost a asociativnost 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

čte a zapisuje čísla v daném oboru číselný obor 0 – 1 000 000 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

počítá po statisících, desetitisících a tisících, používá 
rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě 

číselný obor 0 – 1 000 000 

písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a jejích 
úsecích 

číselný obor 0 – 1 000 000 

písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení 

práce s číselnou osou 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

sčítá a odčítá čísla v daném oboru (zpaměti pouze čísla, 
která mají nejvýše dvě číslice různé od nuly) 

číselný obor 0 – 1 000 000 

písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

písemně násobí jednociferným a dvojciferným 
činitelem, písemně dělí jednociferným dělitelem 

číselný obor 0 – 1 000 000 

písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

účelně propojuje písemné i pamětné počítání (i s 
použitím kalkulátoru) 

číselný obor 0 – 1 000 000 

písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení 

násobení a dělení čísel zakončených nulami 

násobení a dělení přirozených čísel 10, 100 a 1 000 
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zpaměti 

dělení jednociferným dělitelem 

hospodaření domácnosti: rozpočet, příjmy a výdaje 
domácnosti 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

používá římské číslice při zápisu čísel číselný obor 0 – 1 000 000 

římské číslice 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel 

zaokrouhluje přirozená čísla na statisíce, desetitisíce, 
tisíce, sta a desítky 

zaokrouhlování čísel 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel 

provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací 
(sčítání a jeho kontrola záměnou sčítanců, odčítání a 
jeho kontrola sčítáním, dělení a jeho kontrola 
násobením) 

odhad a kontrola výsledku 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel 

provádí kontrolu výpočtů pomocí kalkulátoru práce s kalkulátorem 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení, 
dělení a slovní úlohy se dvěma početními operacemi 

matematizace reálné situace 

řešení slovních úloh 

tvorba osobního rozpočtu 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu „o x více 
(méně)“ a „xkrát více (méně)“ 

matematizace reálné situace 

řešení slovních úloh 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí 
vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života 

celek, část, zlomek 

polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

využívá názorných obrázků k určování 1/2,1/4, 1/3, 1/5, 
1/10 celku 

celek, část, zlomek 

polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, 
pětiny, desetiny 

celek, část, zlomek 

polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina 

řešení a tvorba slovních úloh k určování poloviny, 
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny z celku 

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným porovná zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čitatel, jmenovatel, zlomková čára, porovnávání 
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jmenovatelem v oboru kladných čísel čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) zlomků 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data provádí a zapisuje jednoduchá pozorování (např. měření 
teploty) 

zásady sběru a třídění dat 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

používá tabulky k evidenci, modelování a řešení různých 
situací 

strukturovaná tabulka 

sloupkové diagramy 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

doplňuje údaje, které chybí ve strukturované tabulce strukturovaná tabulka 

sloupkové diagramy 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku a 
sloupkový diagram 

sloupkové diagramy 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

dodržuje zásady rýsování zásady rýsování 

rýsování jednoduchých rovinných útvarů 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

narýsuje přímku, vyznačí polopřímku; rýsování jednoduchých rovinných útvarů 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

narýsuje různoběžky a označí jejich průsečík rýsování jednoduchých rovinných útvarů 

čtvercová síť 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

narýsuje kružnici s daným středem a poloměrem rýsování jednoduchých rovinných útvarů 

čtvercová síť 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

narýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník ve čtvercové síti rýsování jednoduchých rovinných útvarů 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

měří vzdálenosti, používá vhodné jednotky délky a 
převodní vztahy mezi nimi; 

grafické sčítání a odčítání úseček 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

sčítá a odčítá graficky úsečky, porovná úsečky podle 
délky; 

jednotky délky a jejich převody: milimetr, centimetr, 
metr, kilometr 

grafické sčítání a odčítání úseček 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 

určí délku lomené čáry a obvod mnohoúhelníku 
sečtením délek jeho stran; 

jednotky délky a jejich převody: milimetr, centimetr, 
metr, kilometr 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

97 

Matematika 4. ročník  

jeho stran grafické sčítání a odčítání úseček 

obvod mnohoúhelníku 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice sestrojí rovnoběžné a kolmé přímky pomocí 
trojúhelníku s ryskou; 

vzájemná poloha přímek v rovině: rovnoběžky, 
různoběžky, kolmice 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice určí vzájemnou polohu přímek v rovině; vzájemná poloha přímek v rovině: rovnoběžky, 
různoběžky, kolmice 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

určí pomocí čtvercové sítě obsah čtverce, obdélníku, 
trojúhelníku a obsahy porovná; 

čtvercová síť 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

používá základní jednotky obsahu; jednotky obsahu: mm2, cm2, m2 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově 
souměrné útvary; 

osová souměrnost rovinného útvaru 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru; osová souměrnost rovinného útvaru 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

rozpozná a využije osovou souměrnost i v praktických 
činnostech a situacích; 

osová souměrnost rovinného útvaru 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

využívá úsudek pro řešení jednoduchých slovních úloh 
a problémů 

řešení úloh úsudkem 

číselné a obrázkové řady 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

komutativnost a asociativnost 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

čte a zapisuje čísla v daném oboru číselný obor 0 – miliarda 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

počítá po milionech, používá rozvinutý zápis čísla v 
desítkové soustavě 

číselný obor 0 – miliarda 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a jejích 
úsecích 

číselný obor 0 – miliarda 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla, písemně odčítá 
dvě přirozená čísla, písemně násobí až čtyřciferným 
činitelem, písemně dělí jednociferným nebo 
dvojciferným dělitelem 

číselný obor 0 – miliarda 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

účelně propojuje písemné i pamětné počítání (i s 
použitím kalkulátoru) 

písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel 

zaokrouhluje přirozená čísla na miliony zaokrouhlování 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel 

provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací 
v daném oboru, provádí kontrolu výpočtu pomocí 
kalkulátoru 

zaokrouhlování 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

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 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, 
pětiny, desetiny 

řešení a tvorba slovních úloh k určování celku z dané 
poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny 

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 

sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem 
(poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) pomocí 

využití názorných obrázků (např. čtvercová síť, 
kruhový diagram, číselná osa) 
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názorných obrázků a tyto početní operace zapisuje 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí 
vyjádřenou desetinným číslem na příkladech z běžného 
života 

desetinné číslo 

porovnávání desetinných čísel 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin a 
setin na číselné ose, ve čtvercové síti nebo v kruhovém 
diagramu 

využití názorných obrázků (např. čtvercová síť, 
kruhový diagram, číselná osa) 

desetinné číslo 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

porovná desetinná čísla v řádu desetin a setin desetinné číslo 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose 

znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá 
čísla v rozmezí – 100 až + 100 

číselná osa (kladná a záporná část) 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose 

nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě měření teploty, vyjádření dlužné částky 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data vybírá z textu data podle zadaného kritéria statistické údaje a jejich reprezentace 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

zjistí požadované údaje z kruhového diagramu, z 
tabulky, grafu 

diagramy (kruhový), grafy, tabulky, jízdní řády 

finanční produkty: úspory 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

při konstrukcích rovinných útvarů využívá elementární 
geometrické konstrukce a základní vlastnosti těchto 
útvarů 

písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení 

konstrukce čtverce a obdélníku, pravoúhlého, 
rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

měří vzdálenosti, používá vhodné jednotky délky a 
převodní vztahy mezi nimi 

zaokrouhlování 

jednotky délky a jejich převody: milimetr, centimetr, 
metr, kilometr 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

určí délku lomené čáry a obvod mnohoúhelníku 
sečtením délek jeho stran 

zaokrouhlování 

obvod mnohoúhelníku 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice sestrojí k dané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí 
daným bodem pomocí trojúhelníku s ryskou 

zaokrouhlování 

konstrukce rovnoběžky a kolmice daným bodem 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného obrazce, 
který je tvořen čtverci, obdélníky a trojúhelníky a 

fáze řešení problému: zápis, grafické znázornění, 
stanovení řešení, odhad a kontrola výsledku, 
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obsahy porovná posouzení reálnosti výsledku, formulace odpovědi 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

používá základní jednotky obsahu řešení a tvorba slovních úloh k určování celku z dané 
poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny 

složené obrazce ve čtvercové síti 

jednotky obsahu: mm2, cm2, m2 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově 
souměrné útvary 

využití názorných obrázků (např. čtvercová síť, 
kruhový diagram, číselná osa) 

osová souměrnost rovinného útvaru 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru, 
rozpozná a využije osovou souměrnost 

osová souměrnost rovinného útvaru 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

ovládá některé řešitelské strategie, v průběhu řešení 
nestandardních úloh objevuje zákonitosti a využívá je 

magické čtverce, pyramidy, sudoku, pavučiny 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

     

5.4 Informatika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

      Povinný        
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Název předmětu Informatika 

Oblast Informační a komunikační technologie 

Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační 
technologie.  
Charakter výuky informatiky je činnostní. Výuku orientujeme tak, aby žáci dovednosti a znalosti získávali 
výhradně na základě individuální nebo maximálně dvoučlenné skupinové práce s počítači, periferiemi a 
používaným softwarem. Žáci provádějí takové činnosti, které vedou k získání základních znalostí a 
dovedností z oblasti práce s ICT technologiemi výhradně uživatelského charakteru, ale tak, aby je mohli 
dále rozvíjet na druhém stupni základního vzdělávání. Cílem naší práce je vybavit žáka takovými 
kompetencemi, které mu umožní ICT technologie v budoucnosti cílevědomě využívat při učení a později též 
při organizaci svého života. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační 
technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího softwaru a 
informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Získané dovednosti jsou 
v informační společnosti nezbytným předpokladem pro uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu 
rozvíjení profesní a zájmové činnosti.  
Výchovně vzdělávací cíle: 

 seznamovat žáky se základními funkcemi počítače 

 uvědomovat si úlohu rychlých informací v dnešním moderním světě 

 umět správně komunikovat telefonem (pevná linka, mobilní telefon) 

 ukázat, jak se dají v současnosti využívat informační a komunikační technologie 

 naučit se svoje soubory informací vytvářet, ukládat a opět vyhledávat 

 seznámit se s tím, jak přijímat a odesílat zprávy e-mailem 

 učit žáky pracovat s textem a obrázkem v textovém editoru 

 poznat možnost získávání a předávání informací pomocí internetu 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Vyučovací předmět Informatika jevyučován jednu vyučovací hodinu týdně v učebně informatiky. Velký 
důraz je kladen na vlastní práci na počítači. 

Integrace předmětů  Informační a komunikační technologie 

Mezipředmětové vztahy  Anglický jazyk 

 Matematika 

 Vlastivěda 
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Název předmětu Informatika 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

 zadávanými úkoly žáky vedeme k samostatnému objevování možností využití informačních a 
komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, 
spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. 

 tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, je učíme pořizovat si takové 
poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou 

Kompetence k řešení problémů: 

 vedeme žáky zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učme je chápat, že 
v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat 
s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

 vyučující v roli konzultanta – vede je nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení 
a dotažení do konce 

Kompetence komunikativní: 

 učíme žáky komunikaci na dálku, využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají 
prostřednictvím elektronické pošty 

 při komunikaci je učíme dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, 
náležitosti apod.) 

Kompetence sociální a personální: 

 při práci vedeme žáky ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech je učíme pracovat 
v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. 

 zveme žáky k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné 
komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk je různě 
chápavý a zručný 

Kompetence občanské: 

 seznamujeme je s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, 
ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého 
pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...) 

 při zpracovávání informací vedeme žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se 
mohou dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami 

Kompetence pracovní: 
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Název předmětu Informatika 

 učíme žáky dodržovat bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

 žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

 v 1. – 4. ročníku je zařazována práce s informačními technologiemi do různých předmětů 

 v 5. ročníku je zařazován jako samostatný vyučovací předmět, je též spojován s obsahem jiných 
vyučovacích předmětů 

    

Informatika 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie 

umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do 
a odhlásit ze sítě 

zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a odhlášení 
ze sítě 

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie 

uvědomuje si trendy ve vývoji výpočetní techniky - 
miniaturizace a zvyšování výkonu a kapacit 

historie informací, společenský tok informací - přenos, 
zpracování 

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady 

vysvětlí význam pojmu HARDWARE, SOFTWARE, 
pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti a zařízení 
počítače 

seznámení s počítačem - monitor, klávesnice, myš, 
přídavná zařízení, uživatelský účet, hardware a 
software 

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady 

programy, které zná, umí zařadit do příslušné skupiny 
(podskupiny) 

Windows - základní informace o systému - ikony na 
ploše, hlavní nabídka, příslušenství, programy, 
dokumenty a soubory 

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady 

chápe význam bezpečnosti práce s počítačem hygiena práce u počítače 

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím 

orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje místní a síťové 
disky 

správce souborů, tento počítač, průzkumník 

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a dokáže vytvořit složku nebo prázdný soubor, disk, složka (adresář), postupy vytvoření, 
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zneužitím přejmenovat je, zkopírovat či přesunout, případně 
odstranit je 

přejmenování, kopírování, 
přesunu a odstranění složky či souboru 

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty 

nezaměňuje pojmy internet a web, při vyhledávání 
informací na internetu používání jednoduché a vhodné 
cesty 

Internet, www - co to je, kdy vznikl, služby Internetu 

prohlížeč webových stránek (příklady: Internet 
Explorer, Mozilla) 

pohyb po webu - hypertext.odkazy 

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích 

na webu dokáže vyhledat stránku o určitém tématu, 
uložit ji, příp. uložit pouze obrázek 

práce s informacemi - vyhledávání informací 

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích 

na základě znalostí práce s textem a grafikou dokáže 
zpracovat písemnou práci na vybrané téma 

zpracování výstupu na základě stanovených 
požadavků 

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích 

posuzuje věrohodnost informací známá adresa 

práce s informacemi - vyhledávání informací 

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení 

komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení 

komunikace po internetu - email, chat 

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru 

dokáže pracovat v grafickém editoru Malování grafika – malování - práce s programem 

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru 

ovládá základní ovládací prvky ovládací prvky 

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru 

ve Wordu dokáže otevřít existující soubor upravit 
vlastnosti písma a odstavce, příp. vložit obrázek, změnit 
jeho vlastnosti a umístit jej v text 

pohyb v dokumentu, označení části textu do bloku 
(klávesnice, myš) 

psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, další znaky, 
fonty) 

formát odstavce (menu, panel nástrojů) 

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru 

dokáže uložit změny na stejné místo nebo jinam, příp. 
pod jiným názvem. 

textové editory (NotePad, Word …) - otevření, uložení 
souboru 

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru 

ve Wordu dokáže z obrázků vytvořit jednoduchý plakát 
apod. 

vložení - WordArt, klipart, obrázku ze souboru, 
automatické tvary – formát (velikost, barvy a čáry) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

     

5.5 Prvouka  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

2 2 3 0 0 0 0 0 0 7 

Povinný Povinný Povinný           

    

Název předmětu Prvouka 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět prvouka je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.  
Charakteristické pro výuku prvouky v 1. období základního vzdělávání je její prolínání s učivem 

ostatních předmětů. Právě toto prolínání témat dává možnost vytváření mnoha malých projektů, které 
výuku obohatí a učivo spojí se životem kolem dětí. 
V prvouce se věnujeme: 

 poznávání věcí – jejich vlastností a zařazujeme je do přírodního a společenského dění 

 výchově smyslového vnímání a způsobům pozorování určitých předmětů a jevů 

 základům jazykového vyjadřování – využíváme českého jazyka (výslovnost, vyprávění, říkadla, 
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Název předmětu Prvouka 

básně, písně, pohádky,…) 

 procvičování pozornosti, paměti, představivosti, obrazotvornosti,… 

 ochraně přírody, kulturních památek a výsledků lidské práce 

 technické výchově (spojení s výtvarnou výchovou a praktickými činnostmi) 

 pohybové výchově (ve spojení s tělesnou výchovou a hudební výchovou) 

 zdravotní výchově a znalosti lidského těla, režimu dne 

 mravní výchově (vytváření správných návyků a vztahů k lidem) 
Učitel řídí vyučování tak, aby žáci docházeli k novým poznatkům zejména na základě vlastních činností a 
přímého pozorování. Žáci mohou různé věci a jevy pozorovat např. při řízených činnostech, na vycházkách, 
při pokusování, při zacházení s různými nástroji a předměty. Činnostní vyučování prvouce podněcuje 
aktivitu všech žáků. Průběžně a v souvislosti s různými vyučovacími předměty vedeme žáky k tomu, aby 
výsledky svých pozorování, zjištění a objevování zaznamenávali různými způsoby, tj. výtvarně i písemně. 
V tomto období využíváme co nejvíce regionálních přírodních i společenských jevů.Výuka prvouky v 1. 
obdobíve spojení s ostatními předměty uplatňuje v rozsahu přiměřeném chápání žáků tohoto věku také 
prvky enviromentální výchovy. Žáky učíme citlivému přístupu k přírodě, lásce k okolní krajině, k obci, její 
minulosti a přítomnosti. 
Žákům dáváme příležitost k tomu, aby si uvědomili propojenost vztahů mezi člověkem a přírodou a 
možnost člověka přírodu ovlivňovat. Učíme je rozlišovat pozitivní způsoby působení člověka v přírodě od 
způsobů negativních. Žáci poznávají význam a úkol jednotlivých profesí ve vztahu k životnímu prostředí. 
Necháme je objevovat možnosti ke zlepšování okolního prostředí a péči o něj. Dáváme jim prostor pro 
nápady co dělat teď, abyi v budoucnosti bylo na Zemi zdravé životní prostředí. Vytváříme první 
předpoklady k tomu, aby žáci získávali dobrou hodnotovou orientaci v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské 
společnosti. 
Výchovně vzdělávací cíle: 

 učit žáky pozorovat přírodní jevy a orientovat se v prostoru a čase 

 na základě činností a pozorování vytvářet nové představy o jednoduchých, chápání žáků 
dostupných, ale podstatných věcech a jevech, které je obklopují doma, ve škole, v obci 

 vést žáky k tomu, aby předměty a jevy pojmenovávali a vyjadřovali o nich své myšlenky, soudy, 
názory 

 učit žáky, aby na základě svých vlastních zkušeností docházeli k jednoduchým pojmům a objevování 
souvislostí 
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 vytvářet u žáků pozitivní vztah k rodině, spolužákům, škole, domovu i k přírodě a rozvíjet pozitivní 
vlastnosti žáků 

 dát žákům základní poučení o lidském těle a ochraně zdraví 

 naučit žáky cílevědomému osvojování základních hygienických návyků a návyků kulturních 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Prvouka je vyučována v 1. a 2. ročníku po dvou hodinách týdně, ve 3. ročníku tři hodiny (z toho 1 
disponibilní hodina). 
Vyučování probíhá v kmenových třídách (spojených ročnících) nebo v ostatních prostorech školy či při 
vycházkách do okolí a do přírody. V hodinách je využíváno skupinového i individuálního vyučování, žáci 
pracují s učebnicí, pracovním sešitem, časopisy, encyklopediemi a mapami. Výuku prvouky vhodně doplňují 
obrazy, videozáznamy, filmy. Při výuce se uplatňují různé formy práce — výklad, poslech, četba, hry, 
soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, projekty.Součástí výuky je preventivní program Zdravé 
zuby.Zohledňujeme žáky s poruchami učení, žákům mimořádně nadaným ukládáme náročnější úkoly. 
Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují různé akce (např. besedy, exkurze, projekty, návštěvy 
ekologických center). 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

Mezipředmětové vztahy  Matematika 

 Český jazyk 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

 umožňujeme vytvářet podmínky pro rozšiřování slovní zásoby při pojmenování věcí, jevů a dějů 

 vedeme k chápání významu věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí 

 navozujeme procvičování pozornosti, paměti, představivosti, obrazotvornosti… 

 vedeme žáky pozorovat přírodní jevy a orientovat se v prostoru a čase 

 pomáháme řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií 

Kompetence k řešení problémů: 

 vytváříme podmínky k samostatnému řešení problémů, nabízet vhodné informace, využití 
názorných pomůcek 

 vedeme žáky k tomu, aby výsledky svých pozorování, zjištění a objevování zaznamenávali různými 
způsoby, to je výtvarně i písemně 

 vedeme žáky k orientaci ve vyhledávání informací (obrázky, skládačky, tabulky, encyklopedie…) 
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 vytváříme podmínky pro pozorování a pojmenování poznatků 

 upevňujeme účelné rozhodování a jednání v různých životních situacích (bezpečnost, ohrožení 
zdraví a života) 

Kompetence komunikativní: 

 vedeme k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní bezproblémové a 
bezkonfliktní komunikaci 

 vedeme žáky k tomu, aby předměty a jevy pojmenovávali a vyjadřovali o nich své myšlenky, názory 
a soudy 

 nabízíme využívání informací a jejich využití v běžném životě 

 vedeme k poznání propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemného ovlivňování, vytváření 
pozitivního vztahu k přírodě 

Kompetence sociální a personální: 

 vedeme k efektivnosti spolupráce ve skupině na řešení problémů 

 učíme se respektovat názory druhých 

 nabízíme žákům náměty k diskusím 

 vedeme děti k oceňování svých názorů a přínosů 

Kompetence občanské: 

 vytváříme ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 

 motivujeme žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody 

 vedeme žáky k respektování pravidel 

Kompetence pracovní: 

 nabízíme žákům činnosti, při kterých získají praktické zkušenosti s různými nástroji, předměty a 
materiály (papír, dřevo, textil, kov, přírodní materiály) 

 vedeme žáky ke kladnému vztahu k přírodě využitím praktických činností 

 navozujeme spolupráci s výtvarnou výchovou a pracovními činnostmi 

 doplňujeme výuku o praktické exkurze a vycházky 

 zohledňujeme soudobý stav poznání a technického rozvoje 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

dojde bezpečně a nejkratší cestou do školy a zpět jsem školák 

domov a jeho okolí 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

ví, že i ve škole a jejím okolí jsou místa, kde může 
docházet k úrazům 

škola 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

bezpečně se orientuje ve škole a v blízkém okolí školy škola 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

přiměřeně svému věku se umí chovat na ulici, hřišti, v 
parku, v dopravních prostředcích 

domov a jeho okolí 

naše obec 

chování lidí 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

zná dopravní prostředky v obci doprava v obci 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v 
silničním provozu při cestě do školy a ze školy 

jsem školák 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

doprava v obci 

naše obec 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného pojmenuje nejdůležitější části a místa obce naše obec 
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kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

rozlišuje nejbližší příbuzenské vztahy v rodině moje rodina, nákup potravin 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

popíše role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi moje rodina, nákup potravin 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

pojmenuje základní povinnosti a úkoly členů rodiny moje rodina, nákup potravin 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

uplatňuje vhodné chování ve škole i mimo ni jako výraz 
„prezentace“rodiny 

jsem školák 

škola 

moje rodina, nákup potravin 

chování lidí 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

přiměřeně se chová ke starším a mladším členům 
rodiny, domácím zvířatům, rostlinám, vlastnímu i 
společnému majetku 

chování lidí 

člověk mezi lidmi 

soužití lidí 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 

snaží se rozpoznat ve svém okolí jednání a chování, 
která nelze tolerovat a která porušují základní lidská 
práva 

soužití lidí 
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nedostatkům 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

respektuje odlišné názory a zájmy jiných soužití lidí 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

vhodně se chová ke svým spolužákům, umí se obracet 
na učitele o radu a pomoc pro sebe i spolužáky 

jsem školák 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

škola 

chování lidí 

člověk mezi lidmi 

soužití lidí 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních 
činností u lidí ve svém okolí 

pracovní činnosti lidí 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

se orientuje rámcově v profesi svých rodičů pracovní činnosti lidí 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

pozná dobrou a špatnou práci, odsoudí ničení výsledků 
práce 

pracovní činnosti lidí 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 

ví, že existují lidé, kteří jsou schopni záměrně ublížit osobní bezpečí 
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nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

ví, že není vhodné sdělovat adresu a telefon cizím lidem osobní bezpečí 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 
životě 

lidé a čas 

orientace v čase 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

zná fáze života od narození do stáří lidé a čas 

současnost a minulost v našem životě 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

určuje čas podle hodin a kalendáře orientace v čase 

měření a určování času 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

používá kalendář orientace v čase 

měření a určování času 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

pojmenuje názvy dnů, měsíců, ročních období a jejich 
sled 

orientace v čase 

měření a určování času 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

dodržuje základní pravidelné činnosti denního režimu a 
jejich vhodnou délku 

režim dne 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

pozná čas zahájení a ukončení učení, hry, odpočinku režim dne 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

zhodnotí svůj režim dne a náplň volného času režim dne 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých chápe rozdíl mezi dějem v minulosti, v přítomnosti a v současnost a minulost v našem životě 
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situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

budoucnosti 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

uvědomuje si posloupnost známých událostí, vlastních 
zážitků, příběhu jiných lidí, pohádek 

současnost a minulost v našem životě 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka a o práci lidí 

pravidelně opakované činnosti lidí 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

zná a chápe nejrozšířenější činnosti lidí - práce, zábava, 
umění, cestování, nakupování, získávání informací 

chování lidí 

člověk mezi lidmi 

pracovní činnosti lidí 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

popíše a porovná proměny přírody v jednotlivých 
ročních obdobích 

proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

chápe příčiny některých přírodních dějů a zákonitostí proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

třídí nejběžnější živočichy podle nápadných určujících 
znaků 

živočichové 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

určí nejznámější živočichy podle některých částí jejich 
těla 

živočichové 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

označí volně žijící, hospodářská i domácí zvířata a 
uvědomuje si rozdíly jejich života 

živočichové 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

pozná zástupce jednotlivých rostlin podle jejich 
typických znaků 

rostliny - stavba těla a jeho částí u některých druhů 
rostlin 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

označí některé druhy ovoce a zeleniny rostliny - stavba těla a jeho částí u některých druhů 
rostlin 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle uvede nejznámější rostliny podle některých jejich částí rostliny - stavba těla a jeho částí u některých druhů 
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nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

rostlin 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

vypěstuje nenáročnou rostlinu rostliny - stavba těla a jeho částí u některých druhů 
rostlin 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

zná základní zásady chování v přírodě ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

umí vysvětlit význam ochrany přírody ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

dodržuje základní hygienické a zdravotně preventivní 
návyky 

základní hygienické návyky 

zdravé zuby 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

pravidelně řadí hygienické návyky do denního režimu základní hygienické návyky 

zdravé zuby 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

chápe, že dostatečný spánek, odpočinek a aktivní pohyb 
má velký význam pro zdraví člověka 

základní hygienické návyky 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 

uplatňuje zásady bezpečného chování tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

zásady bezpečného chování 
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času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

uplatňuje zásady zdravého stravovacího a pitného 
režimu s pomocí učitelů a rodičů 

zdraví a nemoc 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

přiměřeně se chová u stolu chování lidí 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

člověk mezi lidmi 

soužití lidí 

základní hygienické návyky 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

seznamuje se se zdravotními riziky návykových látek a 
odmítá jejich užívání 

zásady bezpečného chování 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

zná základní pravidla silničního provozu pro chodce a 
řídí se jimi 

chodec jako účastník silničního provozu 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, chápe nebezpečí nevhodného chování v dopravě chodec jako účastník silničního provozu 
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využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

určí základní části lidského těla lidské tělo - jeho základní části 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

popíše základní rozdíly mezi lidmi, mezi lidmi a jinými 
živočichy 

lidské tělo - jeho základní části 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

rozpozná obvyklé příznaky běžných nemocí zdraví a nemoc 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

dodržuje při nemoci pokyny lékaře a rodičů zdraví a nemoc 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

poskytne první pomoc při drobném poranění a krvácení správné a bezpečné chování v rizikovém prostředí a 
při mimořádných událostech 

první pomoc 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

    

Prvouka 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

117 

Prvouka 2. ročník  

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

dojde bezpečně a nejkratší cestou do školy a zpět domov a jeho okolí 

škola 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

ví, že i ve škole a jejím okolí jsou místa, kde může 
docházet k úrazům 

domov a jeho okolí 

škola 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

ví, jak se chovat, aby nedocházelo k ohrožení jeho zdraví domov a jeho okolí 

škola 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

bezpečně se orientuje ve škole a v blízkém okolí školy obec 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

přizpůsobuje se organizaci školního života obec 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

uvede svou plnou adresu, ale zná důvody, komu není 
vhodné toto sdělovat 

obec 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

pojmenuje nejdůležitější části a místa obce obec 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

orientuje se v obci - určí umístění význačných budov a 
objektů 

okolní krajina (místní oblast, region) 
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ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

pojmenuje nejvýznamnější místa v okolí okolní krajina (místní oblast, region) 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

zná vztahy rodina - příbuzní rodina 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi rodina 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

uplatňuje vhodné chování ve škole i mimo ni chování lidí 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

umí slušně požádat o pomoc a poděkovat chování lidí 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která nelze 
tolerovat a která porušují základní lidská práva 

soužití lidí 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
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soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

dokáže posoudit nesprávné chování a vysvětlit správný 
postup nápravy 

soužití lidí 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních 
činností u lidí ve svém okolí 

pracovní činnosti lidí 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

vysvětlí povolání rodičů pracovní činnosti lidí 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

ví, že existují lidé, kteří jsou schopni záměrně ublížit osobní bezpečí 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

ví, že není vhodné sdělovat cizím lidem osobní údaje 
(adresa, telefonní číslo) 

osobní bezpečí 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 
životě 

orientace v čase 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

orientuje se v čase - rok kalendářní i školní, měsíc, 
týden, den, hodina, minuta 

orientace v čase 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 

umí časově zařadit Vánoce a Velikonoce orientace v čase 
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přítomnosti a budoucnosti 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

určuje čas podle hodin a kalendáře měření a určování času 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

orientuje se v digitálním čase měření a určování času 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

dodržuje základní pravidelné činnosti denního režimu režim dne 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

dodržuje vhodnou délku denních činností režim dne 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

chápe rozdíl mezi dějem v minulosti, v přítomnosti a v 
budoucnosti 

současnost, budoucnost a minulost v našem životě 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

využívá časové údaje při řešení různých situací v denním 
životě s přihlédnutím k minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 

rytmus a fáze života 

pravidelně opakované činnosti lidí 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a 
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích 
a o práci lidí 

chování lidí 

soužití lidí 

pracovní činnosti lidí 

uvede příklad využití platební karty 

odhadne cenu základní potravin a celkovou cenu 
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nákupu 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

chápe nejrozšířenější činnosti lidí – práce, zábava, 
umění, cestování, nakupování 

uvede příklad využití platební karty 

odhadne cenu základní potravin a celkovou cenu 
nákupu 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

získává přehled o průběhu změn ročních dob a jejich vliv 
na život rostlin, zvířat i lidí 

proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

chápe příčiny některých přírodních dějů a zákonitostí proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

zná a umí pojmenovat domácí čtyřnohá zvířata život, jeho různé podoby a formy 

živočišná říše 

základní skupiny živočichů, stavba těla vybraných 
živočichů 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

zná některé živočichy chované pro radost a chápe 
potřebu pravidelné péče o ně (krmení, čistota,…) 

život, jeho různé podoby a formy 

živočišná říše 

základní skupiny živočichů, stavba těla vybraných 
živočichů 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

zná vybraná volně žijící zvířata a ptáky život, jeho různé podoby a formy 

živočišná říše 

základní skupiny živočichů, stavba těla vybraných 
živočichů 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

pozoruje a upevňuje a rozšiřuje si poznatky o rostlinách rostliny - stavba těla a jeho částí u některých druhů 
rostlin, znaky života rostlin 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující stromy, keře, 
byliny a zemědělské plodiny, ovoce, zeleninu 

rostliny - stavba těla a jeho částí u některých druhů 
rostlin, znaky života rostlin 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

vysvětlí rozdíly mezi dřevinami, bylinami dřeviny, byliny 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 

zná základní zásady chování v přírodě ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody 
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organismů ve známé lokalitě 

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města) 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

má povědomí o významu životního prostředí pro 
člověka 

ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody 

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města) 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

dodržuje základní hygienické a zdravotně preventivní 
návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle 

lidské tělo 

základní hygienické návyky 

zdravé zuby 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

vysvětlí, proč je dodržování hygienických návyků 
důležité 

lidské tělo 

základní hygienické návyky 

zdravé zuby 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

chová se tak, aby uplatňoval zásady bezpečného 
chování a aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

zdraví a nemoc 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

zásady bezpečného chování 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

zhodnotí správnost chování a činností ve vztahu ke 
zdraví 

zdraví a nemoc 
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ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

zásady bezpečného chování 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

upevňuje si základní postupy při preventivní péči o své 
zdraví a tělo 

zdraví a nemoc 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

zásady bezpečného chování 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

správné a bezpečné chování v rizikovém prostředí a 
při mimořádných událostech 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

zná a dodržuje základní pravidla pro chodce chodec jako účastník silničního provozu 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

důsledně dbá na uplatňování pravidel účastníků 
silničního provozu přecházení vozovky, nebezpečí za 
snížené viditelnosti, přilba na kolo, …) 

chodec jako účastník silničního provozu 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 

zná vybrané dopravní značky chodec jako účastník silničního provozu 
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času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

určí základní části lidského těla lidské tělo 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

popíše základní rozdíly mezi lidmi, mezi lidmi a jinými 
živočichy 

lidské tělo 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

rozpozná obvyklé příznaky běžných nemocí zdraví a nemoc 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

zná názvy běžných onemocnění zdraví a nemoc 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

poskytne první pomoc při drobném poranění a krvácení první pomoc 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

zná umístění obvazového materiálu (doma i ve škole) první pomoc 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

umí přivolat telefonem první pomoc (zná důležitá tel. 
čísla) 

přivolání první pomoci 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

    

Prvouka 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

zná okolí bydliště (nejbližší ulice, parky, místa pro hry, 
poštu, zdravotní zařízení, …) 

domov a jeho okolí 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

škola 

obec 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

zná riziková místa domov a jeho okolí 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

osobní bezpečí 

zásady bezpečného chování 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého popíše a zvládne cestu do školy škola 
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bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

zná nejkratší a nejbezpečnější cestu škola 

osobní bezpečí 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

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

okolní krajina (místní oblast, region) 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

kraj, národ, stát 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

používá buzolu okolní krajina (místní oblast, region) 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost 

projevuje zájem o významná místa v obci a okolí, 
poznává je a chová se k nim ohleduplně 

obec 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije 

okolní krajina (místní oblast, region) 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti četba z kronik, místní pověsti 
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přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického 

návštěvy muzeí 

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost 

zná nejvýznamnější místa v okolí okolní krajina (místní oblast, region) 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického 

současnost a minulost v našem životě 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

rozlišuje základní i širší příbuzenské vztahy v rodině rodina 

ČJS-5-2-01 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) 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

charakterizuje rozdělení rolí v rodině rodina 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

uplatňuje vhodné chování ve škole i mimo ni chování lidí 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 

zvládá základy společenského chování v modelových 
situacích 

chování lidí 
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projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

umí vyprávět o povolání svých rodičů a vysvětlí ho pracovní činnosti lidí, povolání 

pravidelně opakované činnosti lidí 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

pozná dobrou a špatnou práci, odsoudí ničení výsledků 
práce 

pracovní činnosti lidí, povolání 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti pracovní činnosti lidí, povolání 

pravidelně opakované činnosti lidí 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních 
činností u lidí ve svém okolí 

pracovní činnosti lidí, povolání 

pravidelně opakované činnosti lidí 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci chování lidí 

soužití lidí 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

snaží se rozpoznat ve svém okolí jednání a chování, 
která nelze tolerovat a která porušují základní lidská 
práva 

soužití lidí 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy 

osobní bezpečí 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

umí poukázat na nevhodné chování a diskutovat o něm chování lidí 

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení 

soužití lidí 

osobní bezpečí 
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ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

určuje čas podle hodin, pozná kolik je hodin orientace v čase 

měření a určování času 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

dodržuje základní pravidelné činnosti denního režimu a 
jejich vhodnou délku 

měření a určování času 

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob 

režim dne 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

zná rozvržení svých denních činností režim dne 

pravidelně opakované činnosti lidí 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

popíše a porovná proměny přírody v jednotlivých 
ročních obdobích 

proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

chápe příčiny některých přírodních dějů a zákonitostí proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

označí volně žijící, hospodář. a dom. zvířata život, jeho různé podoby a formy 

živočišná říše, základní skupiny živočichů, stavba těla 
vybraných živočichů 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat život, jeho různé podoby a formy 

živočišná říše, základní skupiny živočichů, stavba těla 
vybraných živočichů 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

pozná nejběžnější živočichy podle nápadných určujících 
znaků 

život, jeho různé podoby a formy 

živočišná říše, základní skupiny živočichů, stavba těla 
vybraných živočichů 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

pozná zástupce jednotlivých rostlin podle jejich 
typických znaků 

život, jeho různé podoby a formy 

rostliny – stavba těla a jeho částí u některých druhů 
rostlin, znaky života rostlin 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

označí okrasné, užitkové a chráněné rostliny rostliny – stavba těla a jeho částí u některých druhů 
rostlin, znaky života rostlin 

ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle vysvětlí rozdíly mezi dřevinami, bylinami dřeviny, byliny 
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nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

pojmenuje známé a snadno dostupné druhy rostlin, určí 
je podle některých částí (list, květ, plod) 

rostliny – stavba těla a jeho částí u některých druhů 
rostlin, znaky života rostlin 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná 
rozdíly mezi dřevinami a bylinami 

dřeviny, byliny 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

zná základní vlastnosti látek - délka, hmotnost jednoduché pokusy s použitím základních měřících 
pomůcek 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

zná základní jednotky a vzájemné převody jednoduché pokusy s použitím základních měřících 
pomůcek 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

popíše vlastnosti některých látek na základě pozorování jednoduché pokusy s použitím základních měřících 
pomůcek 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

zná základní zásady chování v přírodě ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody 

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města) 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

chrání přírodu a pečuje o ni ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody 

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
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(města) 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

rozpozná necitlivé zásahy do přírody ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody 

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města) 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

rozlišuje přírodniny, lidské výtvory a suroviny život, jeho různé podoby a formy 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

vypěstuje nenáročnou rostlinu jednoduché pokusy s použitím základních měřících 
pomůcek 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

dodržuje základní hygienické a zdravotně preventivní 
návyky 

základní hygienické návyky 

zdravé zuby 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

návyky pravidelně řadí do denního režimu rytmus a fáze života 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

chápe, že dostatečný spánek, odpočinek a aktivní pohyb 
má velký význam pro zdraví člověka 

rytmus a fáze života 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

určí základní části lidského těla lidské tělo 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 
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ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

popíše základní rozdíly mezi lidmi, mezi lidmi a jinými 
živočichy 

chování lidí 

ČJS-5-2-01 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) 

lidské tělo 

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

popíše nejdůležitější vnější a vnitřní ústrojí a orgány, 
jejich funkce 

lidské tělo 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

zná způsob sebeobrany před nakaženou krví – význam 
gumových rukavic 

zásady bezpečného chování 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 
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ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

chápe zdravotní rizika návykových látek a odmítá jejich 
používání 

zásady bezpečného chování 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

zná základní pravidla silničního provozu pro chodce a 
cyklisty a řídí se jimi 

chodec jako účastník silničního provozu 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

cyklista jako účastník silničního provozu 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

chápe nebezpečí nevhodného chování v dopravě chodec jako účastník silničního provozu 

cyklista jako účastník silničního provozu 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

určí základní dopravní značky chodec jako účastník silničního provozu 

cyklista jako účastník silničního provozu 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, seznámí se s jízdní kolem a jeho vybavením nutným pro cyklista jako účastník silničního provozu 
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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 

bezpečný provoz 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

rozpozná obvyklé příznaky běžných nemocí zdraví, nemoc 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

dodržuje při nemoci pokyny rodičů a lékaře zdraví, nemoc 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

dokáže sdělit své zdravotní potíže a pocity zdraví, nemoc 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

ví, že existují lidé, kteří jsou schopni záměrně ublížit zásady bezpečného chování 
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ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

chová se obezřetně při setkání s cizími lidmi, nesděluje 
jim osobní údaje 

zásady bezpečného chování 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

umí přivolat telefonem první pomoc přivolání první pomoci 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

poskytne první pomoc při drobném poranění a krvácení první pomoc 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

správné a bezpečné chování v rizikovém prostředí a 
při mimořádných událostech 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

zná umístění obvazového materiálu (doma i ve škole) první pomoc 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

rodina 

chování lidí 

osobní bezpečí 

správné a bezpečné chování v rizikovém prostředí a 
při mimořádných událostech 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti současnost a minulost v našem životě 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije 

pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické 
památky, významné události regionu, interpretuje 
některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije 

okolní krajina (místní oblast, region) 

četba z kronik, místní pověsti 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

     

5.6 Přírodověda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Přírodověda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 
Výuka přírodovědy ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, v mnohém ho prohlubuje 

a rozšiřuje. Charakter výuky je činnostní, to předpokládá provádění žákovských pokusů, hovor o 
pozorovaných pokusech i jiných sledovaných přírodních úkazech. Žáci mají možnost v přírodovědném 
vyučování využívat vědomosti z prvouky i své zkušenosti z vlastních pozorování přírody. Tím, že žákům 
umožňujeme, aby své vlastní zkušenosti a poznatky spojovali s novým učivem, snadno dosahujeme toho, že 
se učí se zájmem a mají dobré znalosti z přírodovědy. 
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Při činnostech se žáci učí spolupracovat, organizovat práci ve skupině i přijímat individuální 
odpovědnost za splnění určitého úkolu.  

Při přírodovědném vyučování se ve velké míře uplatňují mezipředmětové vztahy s výukou českého 
jazyka, matematiky, výtvarné i hudební výchovy, praktických činností. Těchto možností velmi snadno 
využíváme při realizaci krátkodobých projektů. Navrhujeme-li v tomto období žákům vhodná témata pro 
projekty, jsou žáci schopni samostatně úkoly do projektů vymýšlet a zpracovávat. Je to jedna z příležitostí, 
při které mají žáci možnost dobře uplatnit své individuální schopnosti a nápady. Aby mohli ve vybraných 
projektech využít jak svoji individualitu tak různé poznatky z běžného života, nesmí být učitelem příliš 
omezováni ani usměrňováni. Jen tak se projeví i jejich fantazie. Potřebují k tomu však mít důvěru v učitele, 
snahu ho něčím udivit nebo překvapit. Každý pozitivní postoj učitele k výsledkům práce žáků má za 
následek jejich zvýšenou snahu a úsilí při plnění dalších úkolů.  

Při poznávání přírody a jejich zákonitostí dochází žáci k poznání, že Země a život na ní tvoří celek, 
ve kterém jsou všechny hlavní děje v rovnováze. Je třeba, aby si žáci uvědomili, že tuto rovnováhu může 
člověk svou činností snadno narušit, ale obvykle jen velmi obtížně obnovit. Učí se využívat svých poznatků, 
hodnotit svá pozorování a záznamy, hledat možnosti, jak i oni mohou přispět k zlepšení životního prostředí 
a k ochraně přírody.  

Významnou roli při činnostní výuce přírodovědy mají žákovské pokusy. S přírodninami, jejich 
vlastnostmi, se zákonitostmi přírody se žáci neseznamují jen při vyprávění nebo čtení, ale mají možnost je 
zkoumat více smysly a mnohé poznatky sami objevovat. Značný význam přitom má, když si žáci vedou o 
svých pozorováních a pokusech jednoduché záznamy, tj. nákresy, zápisy do tabulek, krátké popisy 
provedení, zápisy závěru, popřípadě i grafické záznamy. Důležité je, aby pokud možno všechny pokusy byly 
prováděny žáky buď individuálně, nebo ve dvojicích. Záznamy si však provádí každý žák individuálně, po 
vzájemné konzultaci o možnostech provedení.  

Provádění žákovských pokusů z přírodovědy a příprava pomůcek na tyto pokusy se uskutečňuje ve 
4. ročníku a hlavně v 5. ročníku ve spojení s praktickými činnostmi. Týká se to zvláště kapitol Člověk a 
příroda, Člověk a lidské výtvory. Tím se výuka stává smysluplnou, pro žáky zajímavou a blízkou životní 
realitě.     
Přírodovědu ve4. a5. ročníku vyučujeme ve dvou tematických okruzích: 
Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví 

Ve 4. ročníku se obě témata prolínají, hlavně ve spojení se zdravou výživou a ochranou životního 
prostředí. Pozornost je věnována rovněž vybraným základním fyzikálním veličinám. 

V 5. ročníku je stěžejní téma "člověk" zařazeno do kapitol: Člověk a neživá příroda, Člověk a vesmír, 
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Člověk a živá příroda a samostatné kapitoly Člověk. Prací a lidskými výtvory se zabývá kapitola s názvem 
Člověk a lidské výtvory. 

K přírodovědě 5. ročníku se váže celá řada článků z čítanek. Také úlohy z pracovních sešitů Počítání 
s velkými čísly, Od příkladů ke hvězdám a Cestujeme po republice se vážou k učivu přírodovědy. 
Výchovně vzdělávací cíle: 

 poznávat přírodní zákonitosti při aktivních a tvůrčích činnostech, jednak samostatně, jednak při 
práci ve skupinách 

 získávat jasné a konkrétní představy o přírodninách živých i neživých a přírodních jevech na základě 
pozorování, je to dobrý předpoklad pro vytváření přesných pojmů 

 konkrétní představy o přírodninách a přírodních jevech doplňovat nejen četbou textů naučných, 
ale i uměleckých 

 učit žáky zjišťovat základní vlastnosti zkoumaných přírodnin, nacházet souvislosti mezi jevy a ději 
v přírodě 

 nechat žáky provádět pokusy, čímž jim umožníme poznat a pochopit přírodní děje, které nelze 
snadno pozorovat v přírodních podmínkách 

 na vycházkách zaměřovat pozornost žáků na sledování určitých jevů 

 zaznamenávat výsledky pozorování a pokusů, diskutovat o nich se spolužáky, vyvozovat závěry a za 
učitelova vedení je upřesňovat, popřípadě zobecňovat 

 uvědomovat si sebe jako člověka - živou bytost, která má své fyziologické a biologické funkce 
a potřeby, poznávat, co je pro člověka užitečné a naopak škodlivé z hlediska hygieny, výživy aj. 

 žákům předávat základní poučení o bezpečném chování v různých životních situacích i při 
mimořádných událostech, které ohrožují nejen zdraví jednotlivců, ale i celých skupin obyvatel 

 vést žáky k tomu, aby si na základě svých zkušeností a sledování konkrétních situací postupně 
uvědomovali odpovědnost každého (i nedospělého) člověka, za své zdraví a bezpečnost 

 upozorňovat žáky na situace, při kterých by nevhodným chováním mohli ohrozit zdraví spolužáků 
nebo zavinit úraz jiných lidí 

 postupně si osvojovat a upevňovat zásady slušného chování mezi lidmi, učit se vzájemné toleranci, 
snášenlivosti a úctě k lidem, se kterými se setkávají 

 sledovat střídání ročních období, vést si záznamy ze svých pozorování, umět pozorované změny 
v přírodě zdůvodnit 
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 dovést žáky k uvědomění, že Země je jednou z planet, oběžnic Slunce, které jsou součástí vesmíru 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Přírodověda je vyučována ve 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně. 
Vyučování probíhá v kmenové třídě, v učebně informatiky a na vycházkách. Využívány jsou obrazy, 
přírodniny, výukové programy, videa. Součástí výuky je preventivní program Zdravé zuby. V rámci výuky se 
pořádají exkurze, procházky, výlety a praktické cvičení v terénu. V hodinách je využíváno skupinového i 
individuálního vyučování, žáci pracují s učebnicí, pracovním sešitem, časopisy, encyklopediemi. Při výuce se 
uplatňují různé formy práce — výklad, poslech, četba, hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, projekty. 
Zohledňujeme žáky s poruchami učení, žákům mimořádně nadaným ukládáme náročnější úkoly. 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

Mezipředmětové vztahy  Pracovní činnosti 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

 podporujeme objevování a poznávání všeho, co žáka zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu 
mohl vytvářet u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení 
úloh), které žák efektivně využívá při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe 

 rozvíjíme orientaci žáka ve světě informací a napomáháme mu k časovému i místnímu propojení 
historických, zeměpisných a kulturních informací 

Kompetence k řešení problémů: 

 umožňujeme žákům poznávat podstatu zdraví i příčiny nemocí. 

 upevňujeme preventivní chování a účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení 
vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti 

Kompetence komunikativní: 

 uvědoměle pracujeme na rozvoji slovní zásoby v osvojovaných tématech při pojmenovávání 
pozorovaných skutečností pro žákovu následnou efektivnější prezentaci vlastních názorů a výtvorů 

 vytváříme podmínky pro rozvoj samostatného a sebevědomého vystupování a jednání u žáků, 
k efektivní a bezproblémové komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své 
jedinečnosti 

Kompetence sociální a personální: 

 vedeme žáky k přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 

 zprostředkováváme žákům poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu 
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chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných 
pravidel soužití, k plnění vlastních povinností a společných úkolů 

Kompetence občanské: 

 vytváříme ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání aktivního uplatnění při 
jejich ochraně 

Kompetence pracovní: 

 utváříme u žáků pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

    

Přírodověda 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

rozpozná základní orgány rostlin (kořen, stonek, list), 
jejich funkci a uvede příklady přizpůsobení orgánů 
prostředí 

znaky života, životní projevy, průběh a způsob života, 
výživa a stavba těla u některých nejznámějších druhů 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

rozlišuje vybrané druhy jedovatých a jedlých hub, 
kulturní a plané rostliny, léčivky a běžné plevele 

znaky života, životní projevy, průběh a způsob života, 
výživa a stavba těla u některých nejznámějších druhů 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

vymezí příklady odrůd kulturních rostlin znaky života, životní projevy, průběh a způsob života, 
výživa a stavba těla u některých nejznámějších druhů 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 

rozezná některé rostliny podle diakritických znaků (smrk 
- modřín) 

znaky života, životní projevy, průběh a způsob života, 
výživa a stavba těla u některých nejznámějších druhů 
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třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

určí rozdíly mezi výživou zelených rostlin a hub znaky života, životní projevy, průběh a způsob života, 
výživa a stavba těla u některých nejznámějších druhů 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

popíše některé změny, ke kterým dochází v přírodě v 
průběhu dne i roku 

znaky života, životní projevy, průběh a způsob života, 
výživa a stavba těla u některých nejznámějších druhů 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

posuzuje přípravu živočichů a rostlin na zimu znaky života, životní projevy, průběh a způsob života, 
výživa a stavba těla u některých nejznámějších druhů 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

vysvětlí vztahy organismy a neživou přírodou (potrava, 
úkryty, ochrana před přáteli) 

třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

rozpozná vybrané nerosty (sůl kamennou, křemen) a 
horniny (žulu a pískovec) 

výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, 
vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro 
život 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

vysvětlí příčiny zvětrávání a vznik půdy výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, 
vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro 
život 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

vymezí některé základní práce v zemědělství, vodním 
hospodářství a lesnictví 

některé hospodářsky významné horniny a nerosty, 
zvětrávání, vznik půdy a její význam 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 

záměrně pozoruje přírodniny některé hospodářsky významné horniny a nerosty, 
zvětrávání, vznik půdy a její význam 
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činností člověka 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

aplikuje užívání kompasu a magnetů v praktickém životě porovnávání látek a měření veličin s praktickým 
užíváním základních jednotek 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

sestavuje si záznam o pozorování porovnávání látek a měření veličin s praktickým 
užíváním základních jednotek 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

změří hmotnost tělesa na vahách (v g a kg), objem 
odměrným válcem (v ml a l) a teplotu teploměrem (°C), 
čas hodinkami a stopkami 

porovnávání látek a měření veličin s praktickým 
užíváním základních jednotek 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 

rozlišuje základní ekosystémy (les, potok, rybník, louka, 
zahrada, pole) a vymezí jejich charakteristiku (žijící 
organismy, vztahy mezi nimi) 

význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní 
společenstva 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 

vyvozuje závěry z pozorování života rostlin a živočichů význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní 
společenstva 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

popíše zásady ochrany přírody a životního prostředí a 
aplikuje je v praktickém životě 

odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

    

Přírodověda 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 
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 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období 

objasní význam Slunce pro život na Zemi a popíše 
postavení Země ve vesmíru 

Slunce, Sluneční soustava, Země, den a noc, roční 
období 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období 

vymezí důsledky pohybu Země kolem své osy a kolem 
Slunce na život a jeho rytmus 

Slunce, Sluneční soustava, Země, den a noc, roční 
období 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období 

ukáže pohyb Země a jeho důsledky na didaktických 
pomůckách 

Slunce, Sluneční soustava, Země, den a noc, roční 
období 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období 

uvede příklady organismů žijících v různých oblastech 
Evropy a světa 

Slunce, Sluneční soustava, Země, den a noc, roční 
období 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 

popíše některé z příčin přizpůsobování organismů 
vnějším podmínkám 

rozmanitost podmínek života na Zemi, význam 
ovzduší, vodstva, hornin a nerostů, půd, rostlinstva a 
živočišstva na Zemi, podnebí a počasí 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

třídí organismy dle rozlišovacích znaků třídění organismů podle rozlišovacích znaků 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

rozliší rostliny na výtrusné a semenné, živočichy na 
bezobratlé a obratlovce a umí svá určení zdůvodnit 

třídění organismů podle rozlišovacích znaků 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 

určuje některé zástupce bezobratlých, obratlovců třídění organismů podle rozlišovacích znaků 
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jednoduché klíče a atlasy 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

popíše zásady ochrany přírody a životního prostředí a 
aplikuje je v praktickém životě 

odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy, 
neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

seznamuje se s principy správného a zdravého 
fungování přírody 

odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy, 
neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

uvědomuje si důležitost rovnováhy rostlin i živočichů v 
ekosystémech 

odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy, 
neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje 

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

uvědomuje si dopad lidského zásahu na přírodu odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy, 
neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje 

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

charakterizuje jednotlivé orgánové soustavy a jejich 
funkci 

lidské tělo, ochrana zdraví 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k aktivně podporuje zdravý vývoj svých orgánů v lidské tělo, ochrana zdraví 
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vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

každodenním životě 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

pečuje o své zdraví péče o zdraví, osobní bezpečí 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

dbá o správnou výživu péče o zdraví, osobní bezpečí 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

ošetří drobná zranění, případně zajistí odbornou pomoc první pomoc, úrazová zábrana, služby odborné pomoci 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

v model. situaci určí život ohrožující zranění první pomoc, úrazová zábrana, služby odborné pomoci 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

v modelových situacích prokáže schopnost vhodně 
reagovat na pokyny dospělých a jednat v souladu s 
pravidly ochrany 

první pomoc, úrazová zábrana, služby odborné pomoci 

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob 

uvědoměle rozděluje svůj čas pro jednotlivé aktivity 
během dne 

denní režim, duševní hygiena 

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

vymezí a charakterizuje jednotlivé etapy v životě 
člověka 

základy lidské reprodukce, vývoj jedince 

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

odmítá návykové látky a uvědomuje si jejich škodlivost návykové látky a zdraví 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí 
nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné 
dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých 
místech mimo obec) a určuje vhodný způsob 
bezpečného chování 

silniční provoz, hromadná doprava, bezpečné chování 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

v mimořádných situacích se chová účelně a respektuje 
zásady jednání při takových situacích 

situace hromadného ohrožení 

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému k opačnému pohlaví se chová ohleduplně a respektuje partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy 
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pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku 

bezpečné způsoby sexuálního chování mezi pohlavími 

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit 

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich 
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v 
modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit 

ochrana člověka za mimořádných okolností 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

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

jednoduché pokusy (živá příroda, neživá příroda, 
lidské výtvory 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé 
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti 
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

rozmanitost podmínek života na Zemi, význam 
ovzduší, vodstva, hornin a nerostů, půd, rostlinstva a 
živočišstva na Zemi, podnebí a počasí 

odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy, 
neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 
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5.7 Vlastivěda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Vlastivěda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Předmět je vyučován ve 
4. a 5. ročníku a navazuje na elementární znalosti, které žáci získaly v předmětu Prvouka v 1.-3. ročníku.  
Výuka v tomto předmětu je zaměřena na osvojení základních pojmů a porozumění jim. Dále je zde 
zahrnuto získávání základního uceleného pohledu na naší vlast, její jednotlivé části, její historii a základní 
poznatky o evropských zemích. Výuka zahrnuje také praktické dovednosti, práci s mapou a orientace v 
prostoru. Do výuky Vlastivědy patří taktéž témata z oblasti multikulturní výchovy, výchovy k demokracii, 
osobnostní a sociální výchovy a světa financí. Hlavním cílem předmětu je vybavit žáka dostatečně pevnými 
základy jeho osobní a národní identity a vytvořit mu podmínky pro jeho pozdější orientaci a uplatnění ve 
společnosti (v rámci České republiky i ostatních zemí Evropské unie).  
Výchovně vzdělávací cíle:  

 utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

 orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu 

 orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a 
kulturních informací 

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

 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě 
respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění 
povinností a společných úkolů 

 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní komunikaci v 
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Název předmětu Vlastivěda 

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 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda vytváří přirozené základy pro výuku vyučovacích 
předmětů Dějepis, Zeměpis a Výchova k občanství a ke zdraví ve vyšších ročnících základního vzdělávání a 
je členěn do tří základních tematických okruhů: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. 
Vyučovací předmět Vlastivěda je vyučován ve 4. a 5. ročníku s dotací 2 hodiny týdně (1 hodina z 
disponibilní časové dotace v každém ročníku). 
Vyučování probíhá v kmenových třídách a v počítačové učebně a na vycházkách. V hodinách je využíváno 
skupinového i individuálního vyučování, žáci pracují s učebnicí, pracovním sešitem, časopisy, 
encyklopediemi, mapami. Při výuce se uplatňují různé formy práce — výklad, poslech, četba, hry, soutěže, 
dramatizace, projekty. Zohledňujeme žáky s poruchami učení, žákům mimořádně nadaným ukládáme 
náročnější úkoly. Na výuku ve třídě navazují exkurze na významná místa naší vlasti a do muzeí. 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

Mezipředmětové vztahy  Český jazyk 

 Anglický jazyk 

 Matematika 

 Informatika 

 Pracovní činnosti 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

 podporujeme objevování a poznávání všeho, co žáka zajímá, co se mu líbí 

 rozvíjíme orientaci žáka ve světě informací a napomáháme mu k časovému i místnímu 
propojení historických, zeměpisných a kulturních informací 
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Název předmětu Vlastivěda 

 učíme žáky orientovat se v problematice peněz a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu 

Kompetence k řešení problémů: 

 umožňujeme žákům poznávat podstatu zdraví i příčiny nemocí 

 upevňujeme preventivní chování a účelné rozhodování a jednání v různých situacích 
ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti 

Kompetence komunikativní: 

 uvědoměle pracujeme na rozvoji slovní zásoby v osvojovaných tématech při pojmenovávání 
pozorovaných skutečností pro žákovu následnou efektivnější prezentaci vlastních názorů a výtvorů 

 vytváříme podmínky pro rozvoj samostatného a sebevědomého vystupování a jednání u žáků, k 
efektivní a bezproblémové komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své 
jedinečnosti 

Kompetence sociální a personální: 

 vedeme žáky k přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí 

 zprostředkováváme žákům poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a 
tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo 
obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění vlastních povinností a společných úkolů 

Kompetence občanské: 

 vytváříme ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání aktivního uplatnění při 
jejich ochraně 

Kompetence pracovní: 

 utváříme u žáků pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Výuka je rozdělena na dějinnou a vlastivědnou. V obou ročnících výuka začíná dějinami a pokračuje 
vlastivědnou částí. 

    

Vlastivěda 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
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 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

vyjádří svými slovy územní pojmy prostředí domova, orientace v místě bydliště 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

vymezí polohu místní krajiny vzhledem k větším celkům 
ČR 

obec, místní krajina a její minulost a současnost 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

pracuje s turistickou mapou místní krajiny a rozumí její 
barevné grafice a smluvním značkám 

mapy obecně zeměpisné a tematické 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

určuje světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje 
se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu 
a pobytu v přírodě 

světové strany, orientační body a linie, práce s mapou, 
zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického 

výstižně charakterizuje místní krajinu regiony ČR 

okolní krajina, povrch, vodstvo, půdy, rostlinstvo a 
živočišstvo, životní prostředí 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

vysvětluje význam státních symbolů naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního 
zřízení a politického systému ČR, státní správa a 
samospráva, státní symboly, Armáda ČR 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

charakterizuje politický systém našeho státu naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního 
zřízení a politického systému ČR, státní správa a 
samospráva, státní symboly, Armáda ČR 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

objasní pojem obrana státu a uvede, které subjekty se 
podílejí na obraně státu, objasní pojem ozbrojené síly 
České republiky a uvede, kdo je vrchním velitelem 
ozbrojených sil ČR, vysvětlí členění ozbrojených sil 
České republiky, uvede příklady použití ozbrojených sil 
České republiky, uvede hlavní úkoly Armády České 

obrana státu – odpovědnost za obranu státu, 
povinnost podílet se na obraně státu, ozbrojené síly 
ČR a vrchní velitel ozbrojených sil ČR, členění 
ozbrojených sil a hlavní úkoly Armády České republiky, 
voják Armády České republiky, uniformy, vojenská 
technika 
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republiky, pozná vojáka Armády České republiky a rozliší 
ho od příslušníka jiného ozbrojeného bezpečnostního 
nebo záchranného sboru. 

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

charakterizuje zážitky a zkušenosti ze svých cest a 
porovná způsoby života v zahraničí s naším 

cestování 

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení 

uvědomuje si rozdíly mezi jednotlivci a respektuje jejich 
potřeby a zvláštnosti 

kultura 

mezilidské vztahy, komunikace, politické strany, 
obchod, pomoc nemocným a sociálně slabým 

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení 

obhajuje své názory a společně se spolužáky stanovuje 
postup řešení daného úkolu 

mezilidské vztahy, komunikace, politické strany, 
obchod, pomoc nemocným a sociálně slabým 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy 

jedná podle pravidel slušného chování vlastnosti lidí, slušné chování, principy demokracie 

právo a spravedlnost, hodnoty 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy 

rozlišuje nevhodné chování a porušování principů 
společnosti 

vlastnosti lidí, slušné chování, principy demokracie 

právo a spravedlnost, hodnoty 

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

vysvětluje základní druhy vlastnictví a v běžných 
situacích užívá peněz 

vlastnictví a peníze 

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města) 

upozorňuje na problémy ve svém bezprostředním okolí 
a navrhuje způsoby řešení 

základní globální problémy 

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů 

vymezí historické důvody zavedení státních svátků a 
významných dnů 

státní svátky a významné dny (Cyril a Metoděj, sv. 
Václav, husité) 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

orientuje v čase orientace v čase a časový řád – určování času, sled 
událostí, letopočty 
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ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 

pracuje s informacemi z nejrůznějších informačních 
zdrojů 

regionální památky a péče o ně 

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 

chrání chráněné části přírody a kulturní památky a 
vysvětluje důležitost ochrany 

obory, věnující se zkoumání minulosti 

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik 

rozlišuje současnost a minulost a vymezí nejdůležitější 
mezníky v minulosti i současnosti naší země 

současnost a minulost v našem životě 

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

charakterizuje rozdíly mezi způsoby života v minulosti a 
současnosti 

nejstarší osídlení naší vlasti, Velká Morava, 
Přemyslovci, Cyril a Metoděj, křesťanství, Svatý 
Václav, Karel IV., Husitství a vláda Jiřího z Poděbrad, 
Habsburkové 

ČJS-5-2-01 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) 

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) 

mezilidské vztahy, komunikace, politické strany, 
obchod, pomoc nemocným a sociálně slabým 

vlastnosti lidí, slušné chování, principy demokracie 

soužití ve škole, soužití mezi chlapci a dívkami, v 
rodině, v obci 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

153 

Vlastivěda 4. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

    

Vlastivěda 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

vysvětluje význam státních symbolů naše vlast – politický systém, státní symboly, národ 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

charakterizuje politický systém našeho státu naše vlast – politický systém, státní symboly, národ 

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

charakterizuje zážitky a zkušenosti ze svých cest a 
porovná způsoby života v zahraničí s naším 

cestování, Evropa, sousední státy, Evropa jako světadíl 

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

ukáže na mapě kontinenty, státy EU, vyhledá hlavní 
města evropských států, stručně charakterizuje státy EU 

cestování, Evropa, sousední státy, Evropa jako světadíl 

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

určí na mapě polohu států vzhledem k ČR cestování, Evropa, sousední státy, Evropa jako světadíl 
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ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů 

vymezí historické důvody zavedení státních svátků a 
významných dnů 

státní svátky a významné dny 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

orientuje v čase orientace v čase a časový řád – určování času, sled 
událostí, letopočty 

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 

pracuje s informacemi z nejrůznějších informačních 
zdrojů 

regionální památky a péče o ně 

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 

chrání chráněné části přírody a kulturní památky a 
vysvětluje důležitost ochrany 

obory, věnující se zkoumání minulosti 

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik 

rozlišuje současnost a minulost a vymezí nejdůležitější 
mezníky v minulosti i současnosti naší země 

současnost a minulost v našem životě 

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

charakterizuje rozdíly mezi způsoby života v minulosti a 
současnosti 

doba pobělohorská, baroko, život v 1ý., 18. století, 
život na vesnici, měšťanství 

národní obrození, vývoj v 2. pol. 19. století, 1. světová 
válka a vznik ČSR, 2. světová válka, nacistická okupace, 
období totality, samostatná ČR 

vývoj v 2. pol. 19. století 

1. světová válka a vznik ČSR 

2. světová válka, nacistická okupace 

období totality, samostatná ČR 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

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

kraj, v němž žijeme 

místní region 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického 

zná fakta o některých regionálních zvláštnostech 
přírody, hospodářství a kultury 

místní region 

kultura 
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ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického 

vyjmenuje některé významné rodáky, kulturní či 
historické památky regionu 

místní region 

kultura 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického 

interpretuje některé regionální pověsti místní region 

kultura 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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5.8 Hudební výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný        

    

Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. 
1. období 

Hlavními složkami hudební výchovy jsou zpěv a poslech hudby. Těžištěm hudebně-výchovné práce 
je zpěv. Láska k hudbě se nejsnáze probouzí zpěvem, neboť při něm je žák aktivní a tvořivý. Zpívaná píseň 
nejlépe rozvíjí pěvecké i hudební dovednosti a návyky žáků. Nejčastější formou tohoto období je zpěv 
jednohlasný. Učitel dbá individuálních zvláštností dětského hlasu, vede žáky k tomu, aby zpívali čistě, lehce 
a bez křiku. Dále je třeba pamatovat na to, aby rozsah a poloha písní odpovídaly rozsahu a poloze dětského 
hlasu. V hudební výchově je třeba střídat činnosti tak, aby děti nezpívaly po celou vyučovací hodinu. 

Výběr písní má být rozmanitý, má napomáhat hlasovému výcviku. V tomto období jsou pro zpěv 
nejvhodnější lidové písně, dětmi oblíbené písně umělé, vhodné je využívat i písní místních nebo krajových. 
Současně s výcvikem pěveckých dovedností rozvíjí zpěv hudební sluch žáků, jejich smysl pro čistou intonaci 
a rytmus. Smysl pro rytmus snadno a dobře rozvíjíme častým zařazováním jednoduchých doprovodných 
nástrojů (tyčinky, bubínek, tamburína, činely apod.) ke zpěvu žáků. Vnímání hudby se rozvíjí v celé 
hudebně-výchovné práci, nejvýrazněji při poslechu hudby. Poslechem se učí žáci hudbu citově prožívat a 
soustředit se. Přitom jsou žáci vedeni k tomu, aby vyjadřovali a srovnávali své dojmy z poslechu hudebních 
skladeb. 

Zpěv by se měl stát pro děti přirozenou potřebou pro vyjádření pohody a radosti, a to i v jiných 
předmětech než Hv. Proto výuku hudební výchovy vedeme tak, aby se stala pro žáky příjemnou a 
oblíbenou. K dobrému rozvíjení pěveckých dovedností žáků v tomto období velmi dobře napomáhá 
každodenní zpěv zařazovaný v průběhu vyučování jako doplněk učiva nebo jako příjemná relaxační chvilka. 

Ve zpěvu i poslechu je nezbytné se vracet k probraným písním a skladbám. Jen tak žák může dobře 
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zvládnout melodii a slova písně, zapamatovat si hudební skladbu. Stále zdokonalovanou reprodukcí písní a 
opakovaným poslechem se prohlubuje vztah žáků k hudebním dílům i intenzita jejich estetického prožitku. 
Při výuce hudební výchovy je třeba věnovat pozornost hudebně nadaným žákům, dbát o jejich další rozvoj, 
doporučovat zájmovou činnost. Zpěvem, poslechem, jednoduchým doprovodem písní na dětské hudební 
nástroje a pohybovým projevem se stávají děti aktivními provozovateli hudby. 
Výchovně vzdělávací cíle: 

 naučit žáky čistě a výrazně zpívat lidové i umělé dětské písně v hlasovém rozsahu přiměřeném 
žákům mladšího školního věku 

 nacvičit správné dýchání a tvoření tónů 

 rozvíjet hudební sluch a paměť na melodii i slova 

 učit rozlišovat a udržovat určitý rytmus 

 rozvíjet hudebnost zařazováním poslechu lidových písní i poslechu hodnotné vážné hudby vhodné 
pro tento věk a vést žáky k zájmu o hudbu 

 poznat a dbát o rozvoj talentovaných žáků 

 probouzet u žáků zájem o vlastní pěvecké a hudební aktivity 
2. období: 
Ve vyučovacím předmětu hudební výchova se utváří estetické vztahy žáků k hudbě a umění, formují se 
mezilidské vztahy. Posiluje se aktivita a tvořivost žáků, navozuje se optimistický vztah ke skutečnosti. 
Jestliže výuku hudební výchovy v 1. období charakterizujeme jako období hudebních her, tak výuka ve 4. a 
5. ročníku je obdobím manipulace s hudebním materiálem. 

Hudba a zpěv jsou neodlučitelně spjaty s historií našeho národa. Mají velký význam i v současném 
životě. Je málo rodin, kde by někdo nehrál na nějaký hudební nástroj, téměř každý má oblíbený nějaký 
hudební žánr. Hudba doprovází významné životní události v rodinách, děti se s ní setkávají od kolébky. 
Tento přirozený vztah žáků k hudbě je ve škole rozvíjen a hudební aktivity žáků jsou ve výuce 
podporovány.  

Těžištěm výuky Hv i v tomto období je zpěv žáků, zaměřený na lidové písně i známé a oblíbené 
písně z mediálních prostředků. Celá výuka by měla být vedena v úsměvné atmosféře zbavené stresů. 
Základním požadavkem při výuce hudební výchovy je hudební doprovod vyučujícího na jakýkoliv hudební 
nástroj. Tím se pomáhá udržet melodie i rytmus zpívaných písní.  

Na rozpoznané individuální nedostatky žáků v intonaci či rytmu nereaguje učitel zdůrazněním 
těchto nedostatků, ale snaží se dát i těmto žákům prostor ke zpěvu ve skupinách, ke zpěvu s doprovodem. 
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Tím umožní také těmto žákům příjemný prožitek ze zpěvu.  
Všechny druhy hudebních činností (zpěv, poslech, instrumentální a pohybové aktivity) se ve výuce 

hudební výchovy navzájem prolínají a posilují ve svých účincích. Nezařazujeme je proto do hodin postupně, 
ani se nemusí v každé hodině uplatňovat všechny. Učitel vybírá takové činnosti, které odpovídají povaze 
hudby, se kterou právě pracují. Do činností ve výuce je třeba zapojovat co nejvíce žáků podle jejich 
individuálních schopností. Učitel vychází vždy z toho, co již žáci umí, dále rozvíjí jejich hudební dovednosti, 
podněcuje žáky ke vzájemné spolupráci. Umožňuje, aby se při výuce Hv uplatnili v dostatečné míře ti žáci, 
kteří se individuálně hudebně vzdělávají. Je to přirozený motivační a inspirační prvek, jak pro žáka 
samotného, tak pro žáky hudebně nadané, kteří své nadání individuálně nerozvíjejí. Pozitivní je i přímá 
spolupráce se základní uměleckou školou, kterou žák navštěvuje. Vhodné je zvýrazňovat dovednosti a 
schopnosti žáků, vést je k sebepoznání a seberealizaci. Každého je třeba podněcovat a vést ho k tomu, aby 
své nadání a schopnosti v různých oblastech uplatňoval.  

Vztah žáků k hudbě je podporován návštěvami koncertů, operních představení, přehlídek 
absolventů hudebních škol, účastí v hudebních a pěveckých soutěžích. Při všech těchto příležitostech se 
zdokonalují poslechové dovednosti žáků, učí se kulturnímu chování i vystupování. Žáci se o hudbě a svých 
hudebních zážitcích učí hovořit, navzájem se dělí o své pocity a dojmy a porovnávají své prožitky. Vhodnou 
formou, která rozšiřuje znalosti žáků o hudbě a hudebních nástrojích, jsou obsahem přiměřené výchovné 
koncerty spojené s besedami o hudbě. Hudební výchova se podílí značnou měrou na celkovém formování 
žákovy osobnosti.  

Hudbu je možno spojovat s poezií, výtvarným dílem nebo vlastním pohybovým projevem žáků i při 
tělesné výchově. Zpěv může být zařazován do výuky kteréhokoliv předmětu, může výuku motivovat, může 
ji uvolňovat, zpestřovat, přinášet pocity uspokojení a dobrou náladu, může ale také žáky povzbuzovat, 
posilovat je ve snaze dosáhnout dobrých výsledků. Hudební výchova se dá dobře propojovat i s výukou 
vlastivědy (poznávání lidových písní z určité oblasti, poslechy ukázek hudby, které se vztahují k místu 
narození významného hudebního skladatele, k historickým událostem aj.), můžeme ji propojit i s výukou 
přírodovědy (je např. mnoho písní o květinách,  zvířatech, o vodě, o lese aj.)  

Při hodnocení výsledků práce žáků v hudební výchově tohoto období se přihlíží k aktivitě, s jakou se 
zapojují do různých činností ve výuce, ke snaze žáků spolupracovat s ostatními a nenarušovat práci v Hv. 
Žák je klasifikován za projevené dovednosti a snahu uspět v prováděných hudebních činnostech. Není 
vhodné klasifikaci v tomto období provádět na základě testů, prověrek z hudební výchovy nebo zkoušení 
teorie. Tyto způsoby jsou jen doplňkové a orientační, jsou zpětnou vazbou pro učitele, co v těchto 
oblastech žáci zvládli. Teoretické učivo má při výuce Hv v tomto období jen podpůrný charakter. Velmi 
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nevhodné je též zkoušení ze znalosti hudebních ukázek. Poslech je totiž záležitost prožitková; pouze 
opakováním vhodných hudebních ukázek, kterým žáci rozumí, se u nich rozvíjí vztah k hudbě a hudební 
paměť.  
Výchovně vzdělávací cíle: 

 zhodnotit dosavadní pěvecké dovednosti žáků (správnost intonace, udržení melodie známých písní, 
dodržení rytmu, správné dýchání při zpěvu) 

 pěstovat dále hudebnost v oblasti hudebního sluchu, zpěvního hlasu, smyslu pro rytmus, hudební 
paměť i představivost 

 rozvíjet melodické i harmonické cítění žáků 

 nadále využívat k instrumentálnímu doprovodu zpěvu rytmické i melodické hudební nástroje, tuto 
činnost umožnit co největšímu počtu žáků ve výuce 

 žáky seznamovat s lidovým dvojhlasem a jednoduché lidové písně zpívat dvojhlasně, využívat 
možnosti osvojení dvojhlasého zpěvu (např. kánon) 

 poznávat základní hudební teorii 

 rozvíjet hudebně pohybové dovednosti žáků (lidové tance, pohybové fantazie) 

 do výuky pravidelně zařazovat krátké, žákům blízké a srozumitelné poslechové ukázky skladeb 

 učit se rozpoznávat základní pěvecké hlasy (bas, tenor, alt, soprán) 

 rozlišovat nejčastěji užívané hudební nástroje podle vzhledu, zvuku i způsobu hry 

 získat první poznatky z české i evropské hudební kultury 

 rozlišovat operu od operety, balet od pantomimy 

 rozlišovat chování na koncertech, v divadle, při vlastním vystoupení 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Hudební výchova je vyučována po celou dobu školní docházky 1 hodinu týdně. 
Vyučování probíhá v kmenových třídách (spojených ročnících). Žáci pracují s hudebními, 
rytmickými nástroji, s využitím audiovizuální techniky, za pomoci různých forem práce, s využitím 
dostupných vyučovacích pomůcek. 
Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují návštěvy divadelních, hudebních a filmových 
představení. Žáci se připravují na školní vystoupení, při kterém využívají získané dovednosti. 

Integrace předmětů  Hudební výchova 

Mezipředmětové vztahy  Český jazyk 
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Název předmětu Hudební výchova 

 Anglický jazyk 

 Tělesná výchova 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

 učíme žáky znát a používat jednoduché textové zdroje (učebnice Hv, zpěvníky, naučná literatura, 
časopisy…) 

 vedeme žáky k samostatné reprodukci i produkci hudebních činností, oceňujeme jejich snahu o 
experimentování 

 vytváříme u žáků zásoby písňového materiálu, který žák efektivně využívá nejen v rámci výuky, ale i 
v průběhu praktického života 

 učíme se vytvářet situace vedoucí k vytváření radosti žáků z prováděné hudební činnosti 

Kompetence k řešení problémů: 

 vedeme žáky k tomu, aby uměli známé a již dříve ověřené postupy aplikovat při řešení problémů 
obdobných i analogicky použít při problémech nových (např. při vlastní produkci) 

 učíme je nalézat a objevovat různé varianty řešení (např. při vokálních či hudebně pohybových 
činnostech) 

Kompetence komunikativní: 

 vedeme žáky k souvislému a kultivovanému projevu ústnímu, zejména pak pěveckému 

 nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro kvalitní a 
kultivovanou komunikaci s okolím (např. v oblasti poslechových činností) 

 nabízíme žákům různé typy textů, obrazových materiálů, audio i videozáznamů a vedeme je 
k orientování se v nich a k praktické manipulaci s nimi 

Kompetence sociální a personální: 

 vedeme žáky ke  kooperativní činnosti ve výuce – práce ve skupinách, ve dvojicích (např. při 
instrumentálních nebo hudebně pohybových činnostech…) 

 nabízíme žákům příležitost přispívat k diskusi ve skupině i k debatě celé třídy - vyjádřit se tak 
k daným úkolům a problémům a tím je nenásilně navádíme k vytváření příjemné atmosféry v týmu 

 vedeme žáky k posuzování sebe sama i druhých (např. při vokálních činnostech) 

Kompetence občanské: 

 vedeme žáky k respektování druhých lidí, k vážení si jejich vnitřních hodnot, k odmítání útlaku a 
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Název předmětu Hudební výchova 

násilí (např. při objasňování různých vývojových období v hudbě a souvislostí mezi nimi…)   

 vytváříme podmínky pro respektování a ocenění tradic národa a jeho kulturního i historického 
dědictví 

 navozujeme vytváření smyslu pro kulturu a tvořivost a pozitivního postoje k uměleckým dílům 
hudebním i ostatním 

Kompetence pracovní: 

 vedeme žáky k bezpečnému a efektivnímu používání nástrojů a vybavení ve třídě, k dodržování 
vymezených pravidel a plnění povinností a závazků 

 vytváříme podmínky k ochraně zdravého prostředí, kulturních i společenských hodnot 

 vedeme je k objektivnímu sebehodnocení (při všech hudebních činnostech) a k posouzení 
s reálnými možnostmi při profesní orientaci 

    

Hudební výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

rozvíjí hlavový tón zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
silný - slabý 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

měkce nasazuje zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
silný - slabý 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně pěvecky dělí slova zvuk – tón 
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Hudební výchova 1. ročník  

čistě a rytmicky přesně v jednohlase řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
silný - slabý 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

volně nastupuje na 1., 3., 5. st. zvuk – tón 

řeč – zpěv 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

zazpívá jednoduchý kánon zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
silný - slabý 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

uplatňuje vokální a instrumentální hry s rytmickou a 
melodickou ozvěnou, rytmizuje a melodizuje slova a 
krátkých textů 

pomalu – rychle, vesele – smutně 

hlas mužský, ženský, dětský 

melodie stoupá – klesá 

zesilování – zeslabování 

zrychlování – zpomalování 

rozvážně – živě 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

hraje nejjednodušší doprovody na rytmické nástroje 
nejen Orffovského instrumentáře (ve 2/4,3/4,4/4 taktu) 

při rytmizaci a melodizaci textu pracovat s hodnotami 
ve 2/4,3/4,4/4 taktu 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

hra na rytmické nástroje – doprovod k písním 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

hraje na „tělo“ při rytmizaci a melodizaci textu pracovat s hodnotami 
ve 2/4,3/4,4/4 taktu 

hra na rytmické nástroje – doprovod k písním 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

dokáže pohybově vyjádřit vlastnosti tónů, tempa, a 
emocionálního zážitku z hudby 

melodie postupují v krocích a ve skocích 

pohybové vyjádření stoupání a klesání melodie a její 
ukončení 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

seznámí se s notovými zápisy pomalu – rychle, vesele – smutně 

notová osnova, taktová čára, takt 

houslový klíč 

nota, pomlka celá, půlová, čtvrťová, osminová 

dynamická znaménka 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

163 

Hudební výchova 1. ročník  

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

pozná tempo pomalé – rychlé pomalu – rychle, vesele – smutně 

zrychlování – zpomalování 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

umí zpomalovat – zrychlovat pomalu – rychle, vesele – smutně 

zrychlování – zpomalování 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

seznámí se s dynamickými znaménky dynamická znaménka 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

rozlišuje hlasy při poslechu vokální hudby, u 
instrumentální hudby rozlišuje různé hudební nástroje, 
orchestr, sólo 

hudba slavnostní hudba jiných druhů a žánrů (pochod, 
kvapík, ukolébavka) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

    

Hudební výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

rozvíjí hlavový tón zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
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Hudební výchova 2. ročník  

silný - slabý 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

měkce nasazuje zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
silný - slabý 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

pěvecky dělí slova zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
silný - slabý 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

volně nastupuje na 1., 3., 5. st. zvuk – tón 

řeč – zpěv 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

zazpívá jednoduchý kánon zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
silný - slabý 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

uplatňuje vokální a instrumentální hry s rytmickou a 
melodickou ozvěnou, rytmizuje a melodizuje slova a 
krátkých textů 

pomalu – rychle, vesele – smutně 

hlas mužský, ženský, dětský 

melodie stoupá – klesá 

zesilování – zeslabování 

zrychlování – zpomalování 

rozvážně – živě 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

hraje nejjednodušší doprovody na rytmické nástroje 
nejen Orffovského instrumentáře (ve 2/4,3/4,4/4 taktu) 

při rytmizaci a melodizaci textu pracovat s hodnotami 
ve 2/4,3/4,4/4 taktu 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

hra na rytmické nástroje – doprovod k písním 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

hraje na „tělo“ při rytmizaci a melodizaci textu pracovat s hodnotami 
ve 2/4,3/4,4/4 taktu 

hra na rytmické nástroje – doprovod k písním 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

dokáže pohybově vyjádřit vlastnosti tónů, tempa, a 
emocionálního zážitku z hudby 

melodie postupují v krocích a ve skocích 

pohybové vyjádření stoupání a klesání melodie a její 
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ukončení 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

seznámí se s notovými zápisy pomalu – rychle, vesele – smutně 

notová osnova, taktová čára, takt 

houslový klíč 

nota, pomlka celá, půlová, čtvrťová, osminová 

dynamická znaménka 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

pozná tempo pomalé – rychlé pomalu – rychle, vesele – smutně 

zrychlování – zpomalování 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

umí zpomalovat – zrychlovat zrychlování – zpomalování 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

seznámí se s dynamickými znaménky dynamická znaménka 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

rozlišuje hlasy při poslechu vokální hudby, u 
instrumentální hudby rozlišuje různé hudební nástroje, 
orchestr, sólo 

hudba slavnostní hudba jiných druhů a žánrů (pochod, 
kvapík, ukolébavka) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

    

Hudební výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 
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 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

rozvíjí hlavový tón zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
silný - slabý 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

měkce nasazuje zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
silný - slabý 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

pěvecky dělí slova zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
silný - slabý 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

volně nastupuje na 1., 3., 5. st. zvuk – tón 

řeč – zpěv 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

zazpívá jednoduchý kánon zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
silný - slabý 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

uplatňuje vokální a instrumentální hry s rytmickou a 
melodickou ozvěnou, rytmizuje a melodizuje slova a 
krátkých textů 

pomalu – rychle, vesele – smutně 

hlas mužský, ženský, dětský 

melodie stoupá – klesá 

zesilování – zeslabování 

zrychlování – zpomalování 

rozvážně – živě 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

hraje nejjednodušší doprovody na rytmické nástroje 
nejen Orffovského instrumentáře (ve 2/4,3/4,4/4 taktu) 

při rytmizaci a melodizaci textu pracovat s hodnotami 
ve 2/4,3/4,4/4 taktu 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k hra na rytmické nástroje – doprovod k písním 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

167 

Hudební výchova 3. ročník  

doprovodné hře 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

hraje na „tělo“ při rytmizaci a melodizaci textu pracovat s hodnotami 
ve 2/4,3/4,4/4 taktu 

hra na rytmické nástroje – doprovod k písním 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

dokáže pohybově vyjádřit vlastnosti tónů, tempa, a 
emocionálního zážitku z hudby 

melodie postupují v krocích a ve skocích 

pohybové vyjádření stoupání a klesání melodie a její 
ukončení 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

seznámí se s notovými zápisy pomalu – rychle, vesele – smutně 

notová osnova, taktová čára, takt 

houslový klíč 

nota, pomlka celá, půlová, čtvrťová, osminová 

dynamická znaménka 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

pozná tempo pomalé – rychlé pomalu – rychle, vesele – smutně 

zrychlování – zpomalování 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

umí zpomalovat – zrychlovat pomalu – rychle, vesele – smutně 

zrychlování – zpomalování 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

seznámí se s dynamickými znaménky dynamická znaménka 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

rozlišuje hlasy při poslechu vokální hudby, u 
instrumentální hudby rozlišuje různé hudební nástroje, 
orchestr, sólo 

hudba slavnostní hudba jiných druhů a žánrů (pochod, 
kvapík, ukolébavka) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

    



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

168 

Hudební výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

upevňuje své vokálních dovednosti z nižších ročníků repetice 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

legato - staccato 

vztah předvětí a závětí 

dvojhlas 

stupňování (gradace) 

hudební výraz, hudební hry 

volné nástupy všech stupňů 

dynamicky odlišený zpěv 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

váže tónů repetice 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

legato - staccato 

vztah předvětí a závětí 

dvojhlas 

stupňování (gradace) 

hudební výraz, hudební hry 

volné nástupy všech stupňů 

hlasová hygiena 

dynamicky odlišený zpěv 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

sjednocuje svůj hlasový rozsahu c1- d2 repetice 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně legato - staccato 
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čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

vztah předvětí a závětí 

dvojhlas 

stupňování (gradace) 

hudební výraz, hudební hry 

volné nástupy všech stupňů 

hlasová hygiena 

dynamicky odlišený zpěv 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

dokáže přenášet slyšené vysoké a hluboké tóny do 
hlasové polohy žáků 

repetice 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

legato - staccato 

vztah předvětí a závětí 

dvojhlas 

stupňování (gradace) 

hudební výraz, hudební hry 

volné nástupy všech stupňů 

dynamicky odlišený zpěv 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

projde průpravou a počátky dvojhlasu repetice 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

legato - staccato 

vztah předvětí a závětí 

stupňování (gradace) 

hudební výraz, hudební hry 

volné nástupy všech stupňů 

hlasová hygiena 

dynamicky odlišený zpěv 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

pozná předvětí - závětí a celou periodu, realizuje je 
„hrou na tělo“, rytmickými nástroji 

polka, pochod, valčík 

hudební hry (ozvěna, otázka-odpověď) 

pantomima 

pohybová improvizace, variace 

celý tón, půltón, noty šestnáctinová, osminová 
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s tečkou, čtvrťová s tečkou 

předznamenání - bé, křížek 

noty h, e2, G klíč, koruna 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

vyjádří charakter poslouchané hudby a emocionální 
zážitek pohybem 

polka, pochod, valčík 

hudební hry (ozvěna, otázka-odpověď) 

pantomima 

pohybová improvizace, variace 

celý tón, půltón, noty šestnáctinová, osminová 
s tečkou, čtvrťová s tečkou 

předznamenání - bé, křížek 

noty h, e2, G klíč, koruna 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

seznámí se s populární hudbou, pozná ji od jiných žánrů polka, pochod, valčík 

hudební hry (ozvěna, otázka-odpověď) 

pantomima 

pohybová improvizace, variace 

celý tón, půltón, noty šestnáctinová, osminová 
s tečkou, čtvrťová s tečkou 

předznamenání - bé, křížek 

noty h, e2, G klíč, koruna 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

pozná menuet, lidový tanec polka, pochod, valčík 

hudební hry (ozvěna, otázka-odpověď) 

pantomima 

pohybová improvizace, variace 

celý tón, půltón, noty šestnáctinová, osminová 
s tečkou, čtvrťová s tečkou 

předznamenání - bé, křížek 

noty h, e2, G klíč, koruna 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 

odliší společenský tanec, jazz polka, pochod, valčík 

hudební hry (ozvěna, otázka-odpověď) 

pantomima 
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zapsanou pomocí not pohybová improvizace, variace 

celý tón, půltón, noty šestnáctinová, osminová 
s tečkou, čtvrťová s tečkou 

předznamenání - bé, křížek 

noty h, e2, G klíč, koruna 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

taktuje na 2, 3 a 4 doby polka, pochod, valčík 

hudební hry (ozvěna, otázka-odpověď) 

pantomima 

pohybová improvizace, variace 

celý tón, půltón, noty šestnáctinová, osminová 
s tečkou, čtvrťová s tečkou 

předznamenání - bé, křížek 

noty h, e2, G klíč, koruna 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

zahraje nebo doprovodí lidové písně nejen na Orffovské 
hudební nástroje (melodie v rozsahu sexty) 

Orffovské hudební nástroje 

tvorba předeher, meziher, doher s využitím tónov. 
materiálu písní 

hudební doprovod (akcent těžké doby) 

symfonický orchestr 

dirigent, sbormistr, kapelník 

polyfonie, synkopa 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

zvládne doprovod dvěma tóny na nástroje melodické a 
rytmické 

Orffovské hudební nástroje 

tvorba předeher, meziher, doher s využitím tónov. 
materiálu písní 

hudební doprovod (akcent těžké doby) 

symfonický orchestr 

dirigent, sbormistr, kapelník 

polyfonie, synkopa 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 

zahraje čtyřtaktní předehry, mezihry a dohry Orffovské hudební nástroje 

tvorba předeher, meziher, doher s využitím tónov. 
materiálu písní 
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reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní hudební doprovod (akcent těžké doby) 

symfonický orchestr 

dirigent, sbormistr, kapelník 

polyfonie, synkopa 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

improvizuje předvětí a závětí Orffovské hudební nástroje 

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace 

tvorba předeher, meziher, doher s využitím tónov. 
materiálu písní 

hudební doprovod (akcent těžké doby) 

symfonický orchestr 

dirigent, sbormistr, kapelník 

polyfonie, synkopa 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

doprovodí písně tónikou a dominantou Orffovské hudební nástroje 

tvorba předeher, meziher, doher s využitím tónov. 
materiálu písní 

hudební doprovod (akcent těžké doby) 

symfonický orchestr 

dirigent, sbormistr, kapelník 

polyfonie, synkopa 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

rozlišuje melodii od doprovodu hudební forma malá (a-b,a-b-a) 

polka 

lidová píseň 

pěvecký sbor (dětský, mužský, ženský, smíšený) 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

rozpoznává dvojdílnosti a trojdílnosti v hudbě (a-b,a-b-
a) 

hudební forma malá (a-b,a-b-a) 

polka 

lidová píseň 

pěvecký sbor (dětský, mužský, ženský, smíšený) 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně seznámí se s rondem, pozná ho hudební forma malá (a-b,a-b-a) 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

173 

Hudební výchova 4. ročník  

či skladby polka 

lidová píseň 

pěvecký sbor (dětský, mužský, ženský, smíšený) 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

dokáže sledovat vztah předvětí a závětí hudební forma malá (a-b,a-b-a) 

polka 

lidová píseň 

pěvecký sbor (dětský, mužský, ženský, smíšený) 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

rozlišuje durové a mollového tóny hudební forma malá (a-b,a-b-a) 

polka 

lidová píseň 

pěvecký sbor (dětský, mužský, ženský, smíšený) 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

rozpoznává kvality tónů hudební forma malá (a-b,a-b-a) 

polka 

lidová píseň 

pěvecký sbor (dětský, mužský, ženský, smíšený) 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

vztahy mezi tóny hudební forma malá (a-b,a-b-a) 

polka 

lidová píseň 

pěvecký sbor (dětský, mužský, ženský, smíšený) 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

pozná různé hudební styly a žánry hudební forma malá (a-b,a-b-a) 

lidová píseň 

pěvecký sbor (dětský, mužský, ženský, smíšený) 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny 

pozná metrické a dynamické změny v hudebním proudu souzvuk 

rytmus, melodie, barva, kontrast 

hudba taneční, pochodová, ukolébavka 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny 

rozliší různý rytmus, harmonii, rozezná barvu a další 
hudební výrazové prostředky 

souzvuk 

rytmus, melodie, barva, kontrast 

hudba taneční, pochodová, ukolébavka 
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HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

rozvíjí hlavový tón zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý-krátký, hluboký-vysoký, silný-středně silný 
- slabý 

pomalu – rychle 

vesele – smutně 

hlas mužský, ženský, dětský 

melodie stoupá – klesá 

zesilování – zeslabování 

zrychlování – zpomalování 

rozvážně – živě 

melodie postupují v krocích a ve skocích 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

dokáže měkce nasadit zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý-krátký, hluboký-vysoký, silný-středně silný 
- slabý 

pomalu – rychle 

vesele – smutně 

hlas mužský, ženský, dětský 

melodie stoupá – klesá 

zesilování – zeslabování 

zrychlování – zpomalování 

rozvážně – živě 

melodie postupují v krocích a ve skocích 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

pěvecky dělí slova zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý-krátký, hluboký-vysoký, silný-středně silný 
- slabý 

pomalu – rychle 

vesele – smutně 
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hlas mužský, ženský, dětský 

melodie stoupá – klesá 

zesilování – zeslabování 

zrychlování – zpomalování 

rozvážně – živě 

melodie postupují v krocích a ve skocích 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

volně nastupuje na 1., 3., 5. st. zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý-krátký, hluboký-vysoký, silný-středně silný 
- slabý 

pomalu – rychle 

vesele – smutně 

hlas mužský, ženský, dětský 

melodie stoupá – klesá 

zesilování – zeslabování 

zrychlování – zpomalování 

rozvážně – živě 

melodie postupují v krocích a ve skocích 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

zpívá jednoduchý dvojhlas zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý-krátký, hluboký-vysoký, silný-středně silný 
- slabý 

pomalu – rychle 

vesele – smutně 

hlas mužský, ženský, dětský 

melodie stoupá – klesá 

zrychlování – zpomalování 

rozvážně – živě 

melodie postupují v krocích a ve skocích 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně zpívá jednoduchý kánon zvuk – tón 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

176 

Hudební výchova 4. ročník  

čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

řeč – zpěv 

tón dlouhý-krátký, hluboký-vysoký, silný-středně silný 
- slabý 

pomalu – rychle 

hlas mužský, ženský, dětský 

melodie stoupá – klesá 

zesilování – zeslabování 

zrychlování – zpomalování 

rozvážně – živě 

melodie postupují v krocích a ve skocích 

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace 

uplatňuje vokální a instrumentální hry s rytmickou a 
melodickou ozvěnou, rytmizuje a melodizuje slova a 
krátkých textů 

při rytmizaci a melodizaci textu pracovat s hodnotami 
ve 2/4,3/4,4/4 taktu 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

ztvárňuje hudbu pohybem, využívá taneční kroky, na 
základě individuálních schopností a dovedností vytváří 
pohybové improvizace 

tanec 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

    

Hudební výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
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 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

upevňuje své vokálních dovednosti z nižších ročníků repetice 

legato - staccato 

vztah předvětí a závětí 

dvojhlas 

stupňování (gradace) 

hudební výraz, hudební hry 

volné nástupy všech stupňů 

hlasová hygiena 

dynamicky odlišený zpěv 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

váže tónů repetice 

legato - staccato 

vztah předvětí a závětí 

dvojhlas 

stupňování (gradace) 

hudební výraz, hudební hry 

volné nástupy všech stupňů 

hlasová hygiena 

dynamicky odlišený zpěv 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

sjednocuje svůj hlasový rozsahu c1- d2 repetice 

legato - staccato 

vztah předvětí a závětí 

dvojhlas 

stupňování (gradace) 

hudební výraz, hudební hry 

volné nástupy všech stupňů 
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hlasová hygiena 

dynamicky odlišený zpěv 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

dokáže přenášet slyšené vysoké a hluboké tóny do 
hlasové polohy žáků 

repetice 

legato - staccato 

vztah předvětí a závětí 

dvojhlas 

stupňování (gradace) 

hudební výraz, hudební hry 

volné nástupy všech stupňů 

hlasová hygiena 

dynamicky odlišený zpěv 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

projde průpravou a počátky dvojhlasu repetice 

legato - staccato 

vztah předvětí a závětí 

dvojhlas 

stupňování (gradace) 

hudební výraz, hudební hry 

volné nástupy všech stupňů 

hlasová hygiena 

dynamicky odlišený zpěv 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

pozná předvětí - závětí a celou periodu, realizuje je 
„hrou na tělo“, rytmickými nástroji 

polka, pochod, valčík 

hudební hry (ozvěna, otázka-odpověď) 

pantomima 

pohybová improvizace, variace 

celý tón, půltón, noty šestnáctinová, osminová 
s tečkou, čtvrťová s tečkou 

předznamenání - bé, křížek 

noty h, e2, G klíč, koruna 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních vyjádří charakter poslouchané hudby a emocionální polka, pochod, valčík 
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schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

zážitek pohybem hudební hry (ozvěna, otázka-odpověď) 

pantomima 

pohybová improvizace, variace 

celý tón, půltón, noty šestnáctinová, osminová 
s tečkou, čtvrťová s tečkou 

předznamenání - bé, křížek 

noty h, e2, G klíč, koruna 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

seznámí se s populární hudbou, pozná ji od jiných žánrů polka, pochod, valčík 

hudební hry (ozvěna, otázka-odpověď) 

pantomima 

pohybová improvizace, variace 

celý tón, půltón, noty šestnáctinová, osminová 
s tečkou, čtvrťová s tečkou 

předznamenání - bé, křížek 

noty h, e2, G klíč, koruna 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

pozná menuet, lidový tanec polka, pochod, valčík 

hudební hry (ozvěna, otázka-odpověď) 

pantomima 

pohybová improvizace, variace 

celý tón, půltón, noty šestnáctinová, osminová 
s tečkou, čtvrťová s tečkou 

předznamenání - bé, křížek 

noty h, e2, G klíč, koruna 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

odliší společenský tanec, jazz polka, pochod, valčík 

hudební hry (ozvěna, otázka-odpověď) 

pantomima 

pohybová improvizace, variace 

celý tón, půltón, noty šestnáctinová, osminová 
s tečkou, čtvrťová s tečkou 

předznamenání - bé, křížek 
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noty h, e2, G klíč, koruna 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

taktuje na 2, 3 a 4 doby polka, pochod, valčík 

hudební hry (ozvěna, otázka-odpověď) 

pantomima 

pohybová improvizace, variace 

celý tón, půltón, noty šestnáctinová, osminová 
s tečkou, čtvrťová s tečkou 

předznamenání - bé, křížek 

noty h, e2, G klíč, koruna 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

zahraje nebo doprovodí lidové písně nejen na Orffovské 
hudební nástroje (melodie v rozsahu sexty) 

Orffovské hudební nástroje 

tvorba předeher, meziher, doher s využitím tónov. 
materiálu písní 

hudební doprovod (akcent těžké doby) 

symfonický orchestr 

dirigent, sbormistr, kapelník 

polyfonie, synkopa 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

zvládne doprovod dvěma tóny na nástroje melodické a 
rytmické 

Orffovské hudební nástroje 

tvorba předeher, meziher, doher s využitím tónov. 
materiálu písní 

hudební doprovod (akcent těžké doby) 

symfonický orchestr 

dirigent, sbormistr, kapelník 

polyfonie, synkopa 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

zahraje čtyřtaktní předehry, mezihry a dohry Orffovské hudební nástroje 

tvorba předeher, meziher, doher s využitím tónov. 
materiálu písní 

hudební doprovod (akcent těžké doby) 

symfonický orchestr 

dirigent, sbormistr, kapelník 

polyfonie, synkopa 
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HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

improvizuje předvětí a závětí Orffovské hudební nástroje 

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace 

tvorba předeher, meziher, doher s využitím tónov. 
materiálu písní 

hudební doprovod (akcent těžké doby) 

symfonický orchestr 

dirigent, sbormistr, kapelník 

polyfonie, synkopa 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

doprovodí písně tónikou a dominantou Orffovské hudební nástroje 

tvorba předeher, meziher, doher s využitím tónov. 
materiálu písní 

hudební doprovod (akcent těžké doby) 

symfonický orchestr 

dirigent, sbormistr, kapelník 

polyfonie, synkopa 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

rozlišuje melodii od doprovodu hudební forma malá ( a - b ,a - b - a) 

polka 

lidová píseň 

pěvecký sbor (dětský, mužský, ženský, smíšený) 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

rozpoznává dvojdílnosti a trojdílnosti v hudbě (a - b , a - 
b - a) 

hudební forma malá ( a - b ,a - b - a) 

polka 

lidová píseň 

pěvecký sbor (dětský, mužský, ženský, smíšený) 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

seznámí se s rondem, pozná ho hudební forma malá ( a - b ,a - b - a) 

polka 

lidová píseň 

pěvecký sbor (dětský, mužský, ženský, smíšený) 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně dokáže sledovat vztah předvětí a závětí hudební forma malá ( a - b ,a - b - a) 
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či skladby polka 

lidová píseň 

pěvecký sbor (dětský, mužský, ženský, smíšený) 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

rozlišuje durové a mollového tóny hudební forma malá ( a - b ,a - b - a) 

polka 

lidová píseň 

pěvecký sbor (dětský, mužský, ženský, smíšený) 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

rozpoznává kvality tónů hudební forma malá ( a - b ,a - b - a) 

polka 

lidová píseň 

pěvecký sbor (dětský, mužský, ženský, smíšený) 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

vztahy mezi tóny hudební forma malá ( a - b ,a - b - a) 

polka 

lidová píseň 

pěvecký sbor (dětský, mužský, ženský, smíšený) 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

pozná různé hudební styly a žánry hudební forma malá ( a - b ,a - b - a) 

polka 

lidová píseň 

pěvecký sbor (dětský, mužský, ženský, smíšený) 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny 

pozná metrické a dynamické změny v hudebním proudu souzvuk 

rytmus, melodie, barva, kontrast 

hudba taneční, pochodová, ukolébavka 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny 

rozliší různý rytmus, harmonii, rozezná barvu a další 
hudební výrazové prostředky 

souzvuk 

rytmus, melodie, barva, kontrast 

hudba taneční, pochodová, ukolébavka 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 

rozvíjí hlavový tón zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
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získané pěvecké dovednosti silný - slabý 

pomalu – rychle 

vesele – smutně 

hlas mužský, ženský, dětský 

melodie stoupá – klesá 

zesilování – zeslabování 

zrychlování – zpomalování 

rozvážně – živě 

melodie postupují v krocích a ve skocích 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

dokáže měkce nasadit zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
silný - slabý 

pomalu – rychle 

vesele – smutně 

hlas mužský, ženský, dětský 

melodie stoupá – klesá 

zesilování – zeslabování 

zrychlování – zpomalování 

rozvážně – živě 

melodie postupují v krocích a ve skocích 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

pěvecky dělí slova zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
silný - slabý 

pomalu – rychle 

vesele – smutně 

hlas mužský, ženský, dětský 

melodie stoupá – klesá 

zesilování – zeslabování 
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zrychlování – zpomalování 

rozvážně – živě 

melodie postupují v krocích a ve skocích 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

volně nastupuje na 1., 3., 5. st. zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
silný - slabý 

pomalu – rychle 

vesele – smutně 

hlas mužský, ženský, dětský 

melodie stoupá – klesá 

zesilování – zeslabování 

zrychlování – zpomalování 

rozvážně – živě 

melodie postupují v krocích a ve skocích 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

zpívá jednoduchý dvojhlas zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
silný - slabý 

pomalu – rychle 

vesele – smutně 

hlas mužský, ženský, dětský 

melodie stoupá – klesá 

zesilování – zeslabování 

zrychlování – zpomalování 

rozvážně – živě 

melodie postupují v krocích a ve skocích 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 

zpívá jednoduchý kánon zvuk – tón 

řeč – zpěv 

tón dlouhý - krátký, hluboký - vysoký, silný - středně 
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získané pěvecké dovednosti silný - slabý 

hlas mužský, ženský, dětský 

melodie stoupá – klesá 

zesilování – zeslabování 

zrychlování – zpomalování 

melodie postupují v krocích a ve skocích 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

uplatňuje vokální a instrumentální hry s rytmickou a 
melodickou ozvěnou, rytmizuje a melodizuje slova a 
krátkých textů 

při rytmizaci a melodizaci textu pracovat s hodnotami 
ve 2/4,3/4,4/4 taktu 

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

ztvárňuje hudbu pohybem, využívá taneční kroky, na 
základě individuálních schopností a dovedností vytváří 
pohybové improvizace 

tanec 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 
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5.9 Výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 1 1 2 2 0 0 0 0 7 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný        

    

Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. 
1. období: 

Výtvarná výchova jako předmět je součást procesu rozvoje estetických vztahů žáků ke skutečnosti a 
k umění. Výuka výtvarné výchovy vychází především z citového vztahu žáků k zobrazované skutečnosti. 
Výtvarné činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují a uspokojují potřeby žáků 
vyjadřovat se k různým tématům, situacím, prožitkům. Pro výtvarnou činnost v tomto období je 
nepostradatelné příznivé a klidné prostředí zbavené strachu ze známky nebo výsměchu druhých. 

Děti se snaží výtvarně vyjadřovat své představy výtvarnými prostředky již od útlého věku. Výtvarný 
projev předškolního věku je především rázu schematického. Děti svým kresbám rozumí, dospělí většinou 
nedovedou do jejich světa vstupovat. Není však vhodné myšlenkový svět dětí narušovat předkreslováním a 
vedením k napodobování. Je naopak potřebné dát dítěti svobodu a do jeho kreseb nezasahovat. 

V 1. – 3. ročníku převládá spontánnost, bezprostřednost výtvarného projevu dítěte. Dítě kreslí rádo 
zpaměti, předlohám se vyhýbá. Jeho představy ho těší a snaží se je ztvárnit. Vhodná motivace, která 
předchází výtvarné tvorbě, podněcuje uvolnění dětské fantazie. Děti potom často tvoří s velkým zaujetím a 
prožívají velkou radost z toho, co vytvořily. Jejich práce jsou plné volnosti, naivnosti a psychologických 
záhad. 

Úlohou učitele je posilovat sebevědomí žáků, využívat jejich fantazii, rozvíjet ji, podporovat jejich 
vlastní výtvarné vyjadřování, podněcovat zájem o výtvarnou práci vhodnou motivací. V tomto období je 
vhodné, když mezi metody a formy práce zařazuje učitel co nejvíce různé hravé činnostia experimentování. 
Výtvarná výchova dává žákům možnost se individuálně svou výtvarnou činností projevit, sami mohou 
různými výtvarnými prostředky ztvárnit své vidění světa. Je dobře, když svůj výtvarný projev mají žáci 
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možnost obhájit, vysvětlit spolužákům a vyslechnout jejich názory. Často právě vzájemné hovory žáků o 
svých výtvorech mohou měnit jejich pohled na svět nebo určitou věc. Zde má učitel příležitost jemně 
usměrňovat a postupně působit na vytváření výtvarného vkusu žáků. 
Výchovně vzdělávací cíle: 

 probouzet a rozvíjet schopnosti výtvarného vyjadřování žáků 

 rozvíjet tvořivé schopnosti žáků, pěstovat jejich estetické cítění a vkus 

 vytvářet základní pracovní návyky pro výtvarnou činnost žáků 

 vytvářet kladný citový vztah k výtvarnému umění 

 seznamovat žáky s výtvarnými nástroji, materiály a technikami 

 učit žáky pozorovat a vnímat krásu přírody, hovořit o svých pocitech a dojmech, pokusit se je 
výtvarně vyjadřovat 

 dát dítěti možnost osobitého výtvarného vyjádření určitého prožitku nebo představy 
neovlivněného vnuceným výtvarným vzorem 

 četbou, vyprávěným příběhem, hudbou, dramatickým dílem podněcovat a rozvíjet výtvarné 
představy žáků, dát možnost výtvarným projevům v různých technikách 

 výtvarně experimentovat, objevovat tvary věcí kolem nás, hra s linií s využitím různých plastických 
materiálů 

 výtvarně zobrazovat tvary předmětů na základě her s nimi 

 kreslením, malováním a modelováním rozvíjet tvarovou, barevnou i prostorovou představivost a 
jemnou motoriku 

 pozorovat a porovnávat jednoduché předměty, hledat jejich jednotlivé kvality – barevnost, 
pojmenovávat vlastnosti, tvary, hledat a odlišovat struktury 

 dbát na rovnoměrnost a vyváženost smyslových, citových a rozumových přístupů a jejich 
propojování s důrazem na rozvoj fantazie a svobodného subjektivního vyjadřování 

 učit se prezentovat svůj výtvarný projev a naslouchat sdělení druhých 

 využívat zkušeností žáků, učit je respektovat vzájemné odlišnosti ve výtvarném vyjadřování 

 dovedností získaných při výtvarných činnostech využívat při výuce prvouky, matematiky, českého 
jazyka i psaní a naopak 

 seznamovat žáky s ilustracemi v dětských knihách, poznávat nejznámější malíře – ilustrátory, 
mezipředmětové vztahy se čtením a literární výchovou 
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 podílet se na výzdobě třídy, školy; učit se prezentovat své práce 

 příležitostně navštěvovat výstavy dětských výtvarných prací a výstavy výtvarných umělců v regionu 
2. období: 
Výtvarná výchova je podstatnou částí základního vzdělávání žáků. Jejím cílem je rozvíjet vkus žáků, jejich cit 
pro umění, jejich dovednost výtvarně se vyjadřovat, cíl je zaměřen i na objevování talentovaných 
žáků.Nezaměňujeme ji se speciálním uměleckým vzděláním. 
V tomto období se zaměřuje na: 

1. vycvičení oka a žákovy ruky 

2. rozvíjení schopnosti čistého a jistého zobrazování 

3. pěstování správného vnímání krásy formy, linie, barvy i symetrie 
Výuka výtvarné výchovy je postavena na tvůrčích činnostech, které umožňují rozvíjet žákovo 

vnímání, výtvarné cítění, představivost, fantazii, myšlení, prožitky. Využívá k tomu nejen výtvarné 
prostředky tradiční a ověřené, ale i nově vznikající.  

Ve 2. vzdělávacím období je výuka výtvarné výchovy spojována často i s výukou jiných předmětů. 
Výtvarně lze vyjadřovat zvolený jednoduchý rytmus melodie. Při kresbě přírodnin je vhodné využít znalostí 
z přírodovědy, při kresbě nářadí je třeba znát, jak a k čemu se určité nářadí používá, zde tedy vytváříme 
mezipředmětovou vazbu s pracovními činnostmi, při tématickém kreslení se dá vhodně využít některé 
četby z čítanky. Kresby se posuzují podle toho, kolik originálního pozorování a myšlenek v nich žák projevil, 
jak využil plochu výkresu, jak pracoval s barvou.  

V předcházejícím vzdělávacím období i v období předškolním byla výtvarná výchova dítěti 
především prostředkem k vyjadřování myšlenek. Ve 2. období se postupně tříbí smyslová vnímavost, 
uvědomělé pozorování a výtvarné vidění.  

Žáci se naučí citlivěji vnímat tvary, barvy, struktury, vzájemné vztahy částí a celku, a tak se 
zabezpečuje nenásilný přechod od prvotních grafických forem k formám členitějším. Žáky je třeba 
postupně vést k větší samostatnosti při rozmístění kresby se zřetelem na námět, velikost a tvar plochy, 
pěstovat u nich smysl pro prostorovou dispozici.  

Žáci zobrazují předměty tak, jak se jeví jejich oku. Pravidla perspektivy žáci vyvozují z pozorování, 
pod vedením učitele. Primární výuku pravidel perspektivy považujeme spíše za překážku.  

Geometrických modelů se užívá jen k objasnění konstrukce skutečných předmětů. Při kreslení listů, 
ovoce a jiných předmětů žáky upozorňujeme na osovou souměrnost některých přírodnin. K dosažení 
dovednosti vyjádřit symetrii mohou přispět kresby předmětů prováděné např. pastelkami nebo vodovými 
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barvami bez předběžných obrysů.  
Barvu spojujeme s tvarem. Je dobře, aby si v 1. období žáci dostatečně pohráli s barvami a 

přirozenou cestou se seznámili se změnami, způsobenými jejich kombinacemi. Znovu žákům ukazujeme, od 
začátku do konce, techniku pokládání barev. Při vystihování určitého tónu např. u zelené barvy necháme 
žáky určitou dobu objevovat rozmanité zelené tóny vznikající mícháním žluté, modré a zelené barvy 
z palety, následovat musí hovor o tom, co objevili, co se komu podařilo. Předcházíme tak potížím 
vznikajícím při současném pozorování tvaru předmětu a jeho barvy. Žáci později snadno kombinují barvy a 
jejich mícháním tvoří složitější barevné tóny.  

Při kreslení nástrojů vycházíme ze způsobu jejich užívání. To má nejen význam praktický (poznání 
funkce nástroje), ale i přímý a kladný vliv na výsledek kresby. Znají-li žáci funkci celého nástroje i jeho částí, 
snáze a přesněji porovnávají jejich velikost, tvar i poměrnost.  

Pro vytváření vzorů je prospěšná mezipředmětová vazba s geometrií, využíváme dovednosti 
provádět náčrty základních geometrických obrazců. Geometrické obrazce mohou být základem mnoha 
opakujících se vzorků. Geometrické tvary jsou pro děti přístupné a snadno proveditelné. Později může 
následovat též stylizace a kombinace jednoduchých přírodních tvarů. Kombinací zvolených prvků se 
vyplňuje určitá plocha nebo se jich používá k dekoraci některého předmětu. Takové kreslení využívá 
mezipředmětových vztahů s hudební výchovou (rytmy, kontrasty, opakování, střídání).  

Předkládání stylizovaných forem, kterých s úspěchem použili různí návrháři, vede žáky k tomu, že 
začnou stylizovat prvky přírodní. Při pozměňování toho, co poznali, mají dost možností, aby mohli uplatnit 
svou vynalézavost a fantazii.  

Kreslení zpaměti je cenné jak pro děti nejmladší, tak i pro starší žáky. Je dobře, když žáci4. a5. r. 
nejprve předložený předmět prostudují a nakreslí a potom jej zkusí nakreslit zpaměti. Pokud žák ví, že bude 
kreslit zpaměti, snaží se, aby si zapamatoval podobu předmětů. Zvyká si předměty pozorně pozorovat, a 
tak si postupně vytváří vnitřní zásobu obrazů, které mu poslouží jako předlohy ke kreslení. Žák se tak 
rovněž učí soustředit svoji pozornost.  

Modelování je velmi  vhodné pro mladší žáky, ale dobře ho v kombinaci s různými materiály 
příležitostně využíváme i v tomto vzdělávacím období.  

Žáci jsou v rámci výtvarné výchovy také seznamováni s díly předních domácích i evropských 
umělců. Vhodné jsou návštěvy výstav takových děl, která jsou žáci schopni pochopit, a která je mohou 
mravně a citově obohatit. Žáky seznamujeme s díly různých oborů umění. Žáci se je učí chápat a rozumět 
jim. Výstavy prací žáků se dají uspořádat i ve vhodné školní místnosti. Dbáme, aby výtvarná díla žáků 
nebyla vystavována trvale, a výstavy často obměňujeme.  
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Ve výtvarné výchově v tomto období často využíváme mezipředmětové vztahy ve spojení s literární 
výchovou, s výukou geometrie, s přírodovědou, vlastivědou i s přípravou některých žákovských pomůcek. 
Jedním z úkolů výtvarné výchovy je připravovat žáka na praktický život, ve kterém budou v mnoha oborech 
potřebovat něco skutečného zakreslit nebo načrtnout. K tomu ho vedou reálné kresby.  

V tomto období využíváme každé vhodné příležitosti ke zušlechťování citů žáků, pěstujeme jejich 
smysl pro přírodní krásy, a to jak ve výtvarné výchově tak i v ostatních předmětech. Žáci jsou seznamováni 
s vhodnými díly různých oborů umění prostřednictvím obrazů a ilustrací, učí se je chápat a rozumět jim.  

Žák bude po ukončení 1. stupně schopen výtvarného vyjádření takovým způsobem, který ho 
uspokojí. Dokáže při práci uplatňovat představivost i fantazii. Při kresbě bude chápat vzájemné souvislosti 
zobrazovaných předmětů, bude postupovat od celku k detailům. Dokáže se orientovat v malířských a 
kreslířských potřebách a bude je umět udržovat v pořádku. Po ukončení práce si dokáže uvést své pracovní 
místo do původního stavu. Výtvarná výchova na 1. stupni je základem k dalšímu rozvíjení estetického cítění 
žáků na 2. stupni.  
Výchovně vzdělávací cíle: 

 rozvíjet schopnosti výtvarného vyjadřování žáků, učit je vyjadřovat myšlenky, představy a pocity 
výtvarnými prostředky 

 umožnit žákům vnímat krásu okolního světa jako součást každodenního života 

 rozšiřovat soubor užívaných technik a seznamovat žáky s dalšími výtvarnými nástroji a různými 
materiály 

 rozšiřovat soubor užívaných technik 

 rozvíjet schopnost vnímat krásu přírody, vyjadřovat své pocity a dojmy a výtvarně je zpracovávat 

 rozvíjet přirozenou potřebu žáků vlastního výtvarného vyjádření 

 rozvíjet individuálně tvořivé schopnosti žáků, 

 pěstovat estetické cítění a vkus žáků 

 sebepoznání, sebeuvědomění 

 žáky ke schopnosti vnímat krásu lidového umění a dostupných uměleckých děl 

 vážit si kulturních hodnot a dovedností lidí 

 rozvíjet schopnost žáků esteticky ovlivňovat své prostředí 

 umožňovat konfrontaci osobních postojů s postoji jiných 

 rozvoj tolerance k lidem a duchovním hodnotám 
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Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Výtvarná výchova je vyučována po celou dobu školní docházky. V 1. až 3. ročníku 1 hodinu týdně a v 4. a 5. 
ročníku 2 hodiny týdně. 
Vyučování probíhá v kmenových třídách (spojených ročnících). 
Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují návštěvy výstav, divadelních a filmových představení. 
Žáci se připravují na školní vystoupení, při kterém využívají získané dovednosti. 

Integrace předmětů  Výtvarná výchova 

Mezipředmětové vztahy  Anglický jazyk 

 Matematika 

 Pracovní činnosti 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

 vedeme žáků k učení se prostřednictvím vlastní tvorby 

 zprostředkujeme pohledu na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa 

 rozvíjíme tvořivosti žáků aktivním osvojováním různých výtvarných technik 

 vnímáme uměleckých slohů a děl v jejich historickém kontextu 

Kompetence k řešení problémů: 

 vedeme žáků k tomu, aby vyhledávali vazby mezi druhy umění a uměleckými žánry na základě 
podobnosti jejich znaků a témat, která jsou jimi zpracovávána 

 otevíráme před žáky možnosti volby vhodných výtvarných vyjadřovacích prostředků 

 vedeme ke kritickému myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorbě 

Kompetence komunikativní: 

 otvíráme před žáky možností přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání 

 rozvíjíme dovedností důležité pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu z uměleckého díla 

Kompetence sociální a personální: 

 předkládáme dostatečného množství příkladů pro vytváření potřeby pohybovat se v estetickém 
prostředí 

 poskytujeme prostoru pro osobité výtvarné projevy žáků 

Kompetence občanské: 

 seznamujeme žáků s významnými výtvarnými díly a jejich autory 

 vytváříme potřeby návštěv výstav výtvarných prací 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

 podchycujeme individuální zájem žáků o kulturní dění a jeho podpora 

Kompetence pracovní: 

 osvojujeme výtvarné techniky a nástroje 

    

Výtvarná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

využívá prvky vizuálně obrazného vyjádření -linie, tvary, 
objemy, světlostní a barevné kvality, textury - jejich 
jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich 
kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru 

výtvarné osvojování přírody - vycházka - (třídění, 
dotváření přírodnin) 

barva (míchání, zapouštění, překrývání) 

barva - shlukování barevných skvrn 

zapouštění barev. skvrn do mokrého podkladu 

barvy světlé - tmavé, řídké - husté 

grafický záznam pohybu při strouhání, žehlení, mletí, 
…. 

poznávání výrazných vlastností světlé a tmavé plochy - 
modelování skvrn - kouř, mrak, sněhové skvrny 

náměty – např. pruhy na textilu, louka s květy, 
květinový záhon, barevné keře, motýli, stopa v blátě, 
na cestě, větvička, peří, bludiště, sluneční paprsky, 
letokruhy dřeva, proudění vody, ptačí hnízdo, účes, 
koňská hříva, chlupatá zvířata,….. 

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 

využívá uspořádání objektů do celků - uspořádání na 
základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného 
postavení ve statickém a dynamickém vyjádření 

výtvarné osvojování věcí - kresba různých mlýnků z 
představy i podle skutečnosti 

sledování tvaru předmětu z hlediska užitku a 
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Výtvarná výchova 1. ročník  

prvky a jejich kombinace materiálu – např. lampa, strašák do zelí, džbán, 
hrneček, křeslo, kufr, košík, aktovka, penál, auta, 
mlýnek, jednoduchý staveb. stroj 

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky 

využívá reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly - vizuálně obrazná vyjádření podnětů 
hmatových, sluchových, pohybových, čichových, 
chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky 
vnímatelnými ostatními smysly 

modelování a organizace prostoru 

stlačování, hnětení, válení - pečivo, ovoce, zelenina, 
houby, …. 

modelování jednoduchých předmětů denní potřeby - 
hračky, figurky, zvířata… 

vytváření jednoduchého obytného prostoru 

modelování pohádkových postav - lidí a zvířat 

modelování a odlévání - kachel, reliéf 

konstruování z krabiček, papíru, odřezků, koleček, 
šroubků, knoflíků, (využití stavebnic, víček od PET 
lahví) - robot, potápěč, kosmonaut, zvířata - pes... 

výtvarné umění a životní prostředí - samostatná 
beseda o knížkách, o ilustracích a ilustrátorech 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

využívá smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - 
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická média, reklama 

povídání o loutkách, loutkovém divadle, povídání o 
hračkách, o dětském pokojíku, o sochařství, o životním 
prostředí, o filmu, fotografii 

návštěvy výstav, muzeí 

dětské časopisy a televizní pořady, reklamy, média 

dekorativní práce - střídání rytmu, změna 
dekorativních prvků a barvy 

rytmické řazení přírodních i umělých prvků 
otiskováním 

řazení dekorativních prvků v ploše 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

využívá prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností - manipulace s 
objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby 

řešení kruhu nebo obdélníku - talíře, tácky, prostírání, 
kapesníky, kachel 

dekorativní pás a plocha na keramice, textilii 

tematické práce 

malba - kombinované techniky - např. kolorovaná 
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Výtvarná výchova 1. ročník  

kresba, vosková rezerva, frotáž, koláž, - papírová, 
textilní, grafika, vodové, temperové barvy, barvy na 
sklo, textil... 

experimentování s netradičními nástroji a materiály - 
např. dřívko, uhel, ruka, prsty, textilie, kůže, kůra, 
provázek, kovy, plasty, modurit, sádra, přírodniny... 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

    

Výtvarná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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 

využívá prvky vizuálně obrazného vyjádření -linie, tvary, 
objemy, světlostní a barevné kvality, textury - jejich 
jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich 
kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru 

výtvarné osvojování přírody - vycházka - (třídění, 
dotváření přírodnin) 

barva (míchání, zapouštění, překrývání) 

barva - shlukování barevných skvrn 

zapouštění barev. skvrn do mokrého podkladu 

barvy světlé - tmavé, řídké - husté 

grafický záznam pohybu při strouhání, žehlení, mletí, 
…. 

poznávání výrazných vlastností světlé a tmavé plochy - 
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Výtvarná výchova 2. ročník  

modelování skvrn - kouř, mrak, sněhové skvrny 

náměty – např. pruhy na textilu, louka s květy, 
květinový záhon, barevné keře, motýli, stopa v blátě, 
na cestě, větvička, peří, bludiště, sluneční paprsky, 
letokruhy dřeva, proudění vody, ptačí hnízdo, účes, 
koňská hříva, chlupatá zvířata,….. 

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 

využívá uspořádání objektů do celků - uspořádání na 
základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného 
postavení ve statickém a dynamickém vyjádření 

výtvarné osvojování věcí - kresba různých mlýnků z 
představy i podle skutečnosti 

sledování tvaru předmětu z hlediska užitku a 
materiálu – např. lampa, strašák do zelí, džbán, 
hrneček, křeslo, kufr, košík, aktovka, penál, auta, 
mlýnek, jednoduchý staveb. stroj 

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky 

využívá reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly - vizuálně obrazná vyjádření podnětů 
hmatových, sluchových, pohybových, čichových, 
chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky 
vnímatelnými ostatními smysly 

modelování a organizace prostoru 

stlačování, hnětení, válení - pečivo, ovoce, zelenina, 
houby, …. 

modelování jednoduchých předmětů denní potřeby - 
hračky, figurky, zvířata… 

vytváření jednoduchého obytného prostoru 

modelování pohádkových postav - lidí a zvířat 

modelování a odlévání - kachel, reliéf 

konstruování z krabiček, papíru, odřezků, koleček, 
šroubků, knoflíků, (využití stavebnic, víček od PET 
lahví) - robot, potápěč, kosmonaut, zvířata - pes... 

výtvarné umění a životní prostředí - samostatná 
beseda o knížkách, o ilustracích a ilustrátorech 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

využívá smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - 
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická média, reklama 

povídání o loutkách, loutkovém divadle, povídání o 
hračkách, o dětském pokojíku, o sochařství, o životním 
prostředí, o filmu, fotografii 

návštěvy výstav, muzeí 

dětské časopisy a televizní pořady, reklamy, média 

dekorativní práce - střídání rytmu, změna 
dekorativních prvků a barvy 
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Výtvarná výchova 2. ročník  

rytmické řazení přírodních i umělých prvků 
otiskováním 

řazení dekorativních prvků v ploše 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

využívá prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností - manipulace s 
objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby 

řešení kruhu nebo obdélníku - talíře, tácky, prostírání, 
kapesníky, kachel 

dekorativní pás a plocha na keramice, textilii 

tematické práce 

malba - kombinované techniky - např. kolorovaná 
kresba, vosková rezerva, frotáž, koláž, - papírová, 
textilní, grafika, vodové, temperové barvy, barvy na 
sklo, textil... 

experimentování s netradičními nástroji a materiály - 
např. dřívko, uhel, ruka, prsty, textilie, kůže, kůra, 
provázek, kovy, plasty, modurit, sádra, přírodniny... 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

    

Výtvarná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 

využívá prvky vizuálně obrazného vyjádření -linie, tvary, 
objemy, světlostní a barevné kvality, textury - jejich 

výtvarné osvojování přírody - vycházka - (třídění, 
dotváření přírodnin) 
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Výtvarná výchova 3. ročník  

objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 

jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich 
kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru 

barva (míchání, zapouštění, překrývání) 

barva - shlukování barevných skvrn 

zapouštění barev.skvrn do mokrého podkladu 

barvy světlé - tmavé, řídké - husté 

grafický záznam pohybu při strouhání, žehlení, mletí, 
…. 

poznávání výrazných vlastností světlé a tmavé plochy - 
modelování skvrn - kouř, mrak, sněhové skvrny 

náměty – např. pruhy na textilu, louka s květy, 
květinový záhon, barevné keře, motýli, stopa v blátě, 
na cestě, větvička, peří, bludiště, sluneční paprsky, 
letokruhy dřeva, proudění vody, ptačí hnízdo, účes, 
koňská hříva, chlupatá zvířata,….. 

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 

využívá uspořádání objektů do celků - uspořádání na 
základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného 
postavení ve statickém a dynamickém vyjádření 

výtvarné osvojování věcí - kresba různých mlýnků z 
představy i podle skutečnosti 

sledování tvaru předmětu z hlediska užitku a 
materiálu – např. lampa, strašák do zelí, džbán, 
hrneček, křeslo, kufr,košík, aktovka, penál, auta, 
mlýnek, jednoduchý staveb. stroj 

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky 

využívá reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání 
ostatními smysly - vizuálně obrazná vyjádření podnětů 
hmatových, sluchových, pohybových, čichových, 
chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky 
vnímatelnými ostatními smysly 

modelování a organizace prostoru 

stlačování, hnětení, válení - pečivo, ovoce, zelenina, 
houby, …. 

modelování jednoduchých předmětů denní potřeby - 
hračky, figurky, zvířata… 

vytváření jednoduchého obytného prostoru 

modelování pohádkových postav - lidí a zvířat 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

využívá smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - 
umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, 
televize, elektronická média, reklama 

povídání o loutkách, loutkovém divadle, povídání o 
hračkách, o dětském pokojíku, o sochařství, o životním 
prostředí, o filmu, fotografii 

návštěvy výstav, muzeí 

dětské časopisy a televizní pořady, reklamy, média 
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Výtvarná výchova 3. ročník  

dekorativní práce - střídání rytmu, změna 
dekorativních prvků a barvy 

rytmické řazení přírodních i umělých prvků 
otiskováním 

řazení dekorativních prvků v ploše 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

využívá prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, 
fantazie, představ a osobních zkušeností - manipulace s 
objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 
tvar malby a kresby 

řešení kruhu nebo obdélníku - talíře, tácky, prostírání, 
kapesníky, kachel 

dekorativní pás a plocha na keramice, textilii 

tematické práce 

malba - kombinované techniky - např. kolorovaná 
kresba, vosková rezerva, frotáž, koláž, - papírová, 
textilní, grafika, vodové, temperové barvy, barvy na 
sklo, textil... 

experimentování s netradičními nástroji a materiály - 
např. dřívko, uhel, ruka, prsty, textilie, kůže, kůra, 
provázek, kovy, plasty, modurit, sádra, přírodniny... 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

    

Výtvarná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 
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Výtvarná výchova 4. ročník  

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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) 

pojmenuje a porovná prvky vizuálně obrazného 
vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 
kvality, textury 

výtvarné osvojování si přírodních a uměleckých forem 
– ovoce, zelenina, listy, rostliny, umělé předměty 
stroje a mechanismy, architektura, zákoutí apod. 

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 

užívá, kombinuje a uspořádá prvky vizuálně obrazného 
vyjádření 

vnímání, analyzování a zobrazování výtvarného celku 

zátiší z přírodnin a umělých předmětů 

kruhy a smyčky 

dekorativní plocha 

malba stěn 

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 

obrazně se vyjádří dle svých zkušeností ze života dětí 

vlastní zážitek z domova, školy, přírody apod. 

ze života dospělých 

zobrazování figur 

uplatnění světelných a barevných kontrastů 

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

nalézá prostředky pro obrazná vyjádření vzniklá na 
základě vztahu zrakového vnímání s dalšími smysly 

body-art 

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) 

uplatňuje svou osobitost, umí kombinovat různé 
prostředky 

rozvíjení představivosti a tvořivosti 

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

porovnává různé interpretace moderní umění 

současné umění 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních nalézá a zapojuje do komunikace obsah vizuálně beseda na téma: ilustrátoři a ilustrace, sochařství, 
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vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

obrazných vyjádření časopisy, TV programy 

rozvoj představivosti a tvořivosti: vyjádření situace, 
vyjádření děje, vztah k životnímu prostředí, vztah k 
rodině, matce… 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

    

Výtvarná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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) 

pojmenuje a porovná prvky vizuálně obrazného 
vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 
kvality, textury 

výtvarné osvojování si přírodních a uměleckých forem 
– ovoce, zelenina, listy, rostliny, umělé předměty 
stroje a mechanismy, architektura, zákoutí apod. 

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně 
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném 

užívá, kombinuje a uspořádá prvky vizuálně obrazného 
vyjádření 

vnímání, analyzování a zobrazování výtvarného celku 

zátiší z přírodnin a umělých předmětů 
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Výtvarná výchova 5. ročník  

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 

kruhy a smyčky 

dekorativní plocha 

malba stěn 

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 

se obrazně vyjádří dle svých zkušeností ze života dětí 

vlastní zážitek z domova, školy, přírody apod. 

ze života dospělých 

zobrazování figur 

uplatnění světelných a barevných kontrastů 

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

nalézá prostředky pro obrazná vyjádření vzniklá na 
základě vztahu zrakového vnímání s dalšími smysly 

body-art 

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) 

uplatňuje svou osobitost, umí kombinovat různé 
prostředky 

vlastní zážitek z domova, školy, přírody apod. 

rozvíjení představivosti a tvořivosti 

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

porovnává různé interpretace rozvíjení představivosti a tvořivosti 

moderní umění 

současné umění 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

nalézá a zapojuje do komunikace obsah vizuálně 
obrazných vyjádření 

beseda na téma: ilustrátoři a ilustrace, sochařství, 
časopisy, TV programy 

rozvoj představivosti a tvořivosti: vyjádření situace, 
vyjádření děje, vztah k životnímu prostředí, vztah k 
rodině, matce… 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
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Výtvarná výchova 5. ročník  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

     

5.10 Tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

2 2 2 2 2 0 0 0 0 10 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný        

    

Název předmětu Tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu 1. období: 
Veškeré tělesné pohybové aktivity vedou k všestrannému rozvoji žáka, nejen ke zvýšení jeho 

pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho charakterových vlastností (zodpovědnost, 
spolupráce, vytrvalost, odvaha, schopnost respektovat pokyny, umět se podřídit kolektivu …). 

Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec, aby se sport stal součástí 
jejich zdravého životního stylu. Systémem jednoduchých pohybových a sportovních aktivit vede ke 
zvyšování tělesné zdatnosti a k správnému držení těla žáků. 

Vštěpováním pohybových návyků a vyvoláním radostného pocitu z pohybu u dětí se podílíme na 
zvyšování jejich psychické odolnosti vůči negativním vlivům svého okolí a na posilování jejich 
charakterových vlastností.Základní a důležitou metodou, která slouží ke splnění všech těchto cílůa úkolů je 
HRA a dodržování herních pravidel. 
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Název předmětu Tělesná výchova 

Osvojením základů herních technik a taktických postupů, zvyšujeme u žáků nejen pohybové 
schopnosti, ale také podporujeme jejich prostorovou orientaci, schopnost správného a rychlého 
rozhodování i schopnost pohotově reagovat. 

Neustále věnujeme patřičnou pozornost bezpečnosti při výuce Tv, průběžně opakujeme 
bezpečnostní pravidla, upozorňujeme na možnosti úrazů, snažíme se vštípit pocit zodpovědnosti za své 
chování a svoji bezpečnost, pocit sounáležitosti a ohleduplnosti ke svým spolužákům. 

Tělesná výchova je předmět, kde je nutný diferencovaný přístup k žákům podle jejich momentální 
tělesné zdatnosti. Zde musíme citlivě hodnotit každého žáka, vzhledem k jeho individuálním možnostem a 
předpokladům pro zvládnutí různých pohybových aktivit. 

V hodinách Tv se nezaměříme jen na rozvoj a zdokonalování pohybových schopností, ale také 
vštěpujeme důležité hygienické zásady s tím spojené. 

Na vyučovací hodiny Tv se žáci převlékají do cvičebních úborů. 
Správně řízená výuka tělesné výchovy vyžaduje, aby učitel: 

 kladl na žáky tělovýchovné požadavky, které jsou přiměřené jejich tělesné a pohybové vyspělosti 

 dbal rozdílu mezi chlapci a děvčaty 

 volil program s ohledem na roční období a materiálně technické vybavení školy 

 dbal bezpečnosti žáků a vedl žáky k nacvičování vhodné a správné dopomoci a záchrany při cvičení 

 účelně zaměstnával co nejvíce žáků vhodnými bezpečnými úkoly ke cvičení ve družstvech 

 dodržoval správnou metodologii při nácviku pohybových dovedností v gymnastice, atletice 
s ohledem na předcházení zranění u dětí 

Plavecký výcvik je realizován každoročně pro žáka 2. – 3. tříd vždy v 10 dvouhodinových lekcích.  
Charakteristika některých cvičení zařazovaných pravidelně do hodin Tv 
Vyrovnávací cviky 

Jsou to průpravná gymnastická cvičení, která jsou zaměřena na uvolnění a protažení jednotlivých 
svalových skupin. V tomto období posilovací cviky zařazujeme jen jednoduché a krátce. Pozornost 
věnujeme cvičením koordinačním, cvičení na zvětšování pohybového rozsahu kloubů, také na podporu 
návyku správného držení těla. 

Cvičení mohou být prováděna v rytmických obměnách s možností hudebního doprovodu. Patří sem 
cvičení prostná, s náčiním i na nářadí, na místě i za pohybu. Dbáme při tom na přiměřený čas pro 
zařazování těchto cvičení do vyučovacích hodin. 
Kondiční cvičení 
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Cvičení se zaměřením na rychlost, pohyblivost, obratnost, vytrvalost, to jsou:běh, skoky, házení, 
cvičení rovnováhy, lezení, šplhání, překonávání překážek, gymnastická cvičení s náčiním i bez náčiní (např. 
s míči, se švihadly, na lavičkách, žebřinách apod.). 
Rytmická cvičení a tanec 

Rytmická cvičení jsou velmi vhodnou součástí vyučování v 1. – 3. r., zařazujeme je nejen do 
vyučovacích hodin Tv, ale též do hodin hudební výchovy i českého a anglického jazyka. Podporují značnou 
měrou dobrý psychický vývoj žáků. Cvičení zařazujeme jako rytmizaci jednoduchých a dětem známých 
pohybů podle hudebního doprovodu, v 1. a 2. ročníku cvičíme i podle říkanek a písní.Tanec pomáhá 
zvládnout základní pohyby paží, nohou a trupu. Učíme žáky základní taneční kroky. Zaměřujeme se na 
estetický pohybový projev v přiměřeném tempu a dětem srozumitelném rytmu. 
Výchovně vzdělávací cíle: 

 rozvoj pohybových schopností a dovedností žáků 

 rozvojsmyslupro účelný a krásný pohyb 

 získat návyky správného držení těla, nacvičovat základní cviky k získání těchto návyků 

 vést žáky k vědomému zvládnutí pohybu, zařazovat cviky na koordinaci pohybů 

 zvyšovat pohybový rozsah a obratnost žáků 

 upevňovat charakterové vlastnosti žáků, rozvíjet sociální vztahy 

 získávat pocit nutnosti pravidelného cvičení jako součásti správného životního stylu 

 vštípit dětem radostný pocit z pohybu 

 pochopit důležitost organizace a spolupráce hlavně formou her (dodržování pravidel, umět se 
podřídit kolektivu, spolupracovat…) 

 neustále seznamovat žáky s důležitostí dodržování bezpečnostních zásad (při hrách v tělo- cvičně, 
na hřišti, při cvičeních s náčiním nebo na nářadí…) 

 umět slyšet, vnímat a reagovat na povely učitele (nejen na píšťalku, ale i na jiné podněty – slovní, 
gestikulační …) 

 naučit žáky připravit na sportovní výkony – zvolit vhodnou obuv, vhodné oblečení (sepnout vlasy, 
odložit hodinky a jiné cennosti …) 

 posilovat tělesnou kondici a duševní pohodu dětí správně zvolenými aktivitami, vhodnými a 
přiměřenými tomuto věku 

 z hlediska správné organizace a bezpečnosti je vhodné zvládnout s dětmi základy pořadových 
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cvičení (nástupy, povely pozor, pohov…) 

 využívat různá kondiční cvičení k rozvoji a zvýšení pohybových schopností žáků – to je zvyšovat 
obratnost, vytrvalost, rychlost, pohyblivost (za pomocí různého načiní, využití různých druhů 
nářadí, přeskoky, odrazy, překonávání překážek, různé druhy běhů…) 

 vnímat důležitost průpravných cvičení (rozcviček), jako prostředku pro zlepšení a odstranění 
nedostatků, které vznikají z jednostranného zatížení páteře či ze špatného způsobu života, 
nedostatku sportovních aktivit 

 seznamovat žáky s důležitostí správného rozcvičení, využívat veškeré kompenzační prostředky 
(protahovací, uvolňovací cvičení, strečink, …) 

 učit žáky cítit, vnímat hudbu a umět ji vyjadřovat pohybem, snažit se rozvíjet rytmické cítění, 
začleňovat taneční prvky (lidové písničky) 

 rozvíjet dovednosti žáka zvládnutím základů atletické abecedy (běhy, skoky, hody...) 

 zvládat průpravná cvičení pro míčové hry, správně zvládat techniky házení, chytání, přihrávání 

 seznamovat žáky s nácvikem jednoduchých základů miniher 

 vkládat dle možností cvičení v různém prostředí, seznamovat žáky s pohybem na hřišti, ve volné 
přírodě, v lese 

 dle možnosti zařadit zimní sportování (bobování, sáňkování, lyžování, bruslení) 

 vštípit základy plaveckých dovedností 

 nesoustředit se jen na hodiny Tv, ale začleňovat do vyučování další pohybové aktivity – vycházky, 
pohybové chvilky, cviky ve třídě na správné držení těla) 

2. období: 
Veškeré tělesné pohybové aktivity jsou zaměřeny na komplexní vzdělávání žáků v problematice 

aktivního pohybu jako významného činitele působícího na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu, 
vedou k všestrannému rozvoji žáka, nejen ke zvýšení jeho pohybových schopnostía dovedností, ale i 
k posílení jeho charakterových vlastností (zodpovědnost, spolupráce, vytrvalost, odvaha, schopnost 
respektovat pokyny, umět se podřídit kolektivu …). 

Tělesná výchova pěstuje u žáků kladný vztah ke sportu a pohybu vůbec, aby se sport stal součástí 
jejich zdravého životního stylu. Systémem jednoduchých pohybových a sportovních aktivit vede ke 
zvyšování tělesné zdatnosti a k správnému držení těla žáků. 

Vštěpováním pohybových návyků a vyvoláním radostného pocitu z pohybu u dětí se podílíme na 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

206 

Název předmětu Tělesná výchova 

zvyšování jejich psychické odolnosti vůči negativním vlivům svého okolí a na posilování jejich 
charakterových vlastností. Základní a důležitou metodou, která slouží ke splnění všech těchto cílůa úkolů, 
jsou především HRY s dodržováním herních pravidel. 

Osvojením základů herních technik a taktických postupů, zvyšujeme u žáků nejen pohybové 
schopnosti, ale také podporujeme jejich prostorovou orientaci, schopnost správného a rychlého 
rozhodování i schopnost pohotově reagovat. 

Neustále věnujeme patřičnou pozornost bezpečnosti při výuce Tv, průběžně opakujeme 
bezpečnostní pravidla, upozorňujeme na možnosti úrazů, snažíme se vštípit pocit zodpovědnosti za své 
chování a svoji bezpečnost, pocit sounáležitosti a ohleduplnosti ke svým spolužákům. 

Tělesná výchova je předmět, kde je nutný diferencovaný přístup k žákům podle jejich momentální 
tělesné zdatnosti. Zde musíme citlivě hodnotit každého žáka, vzhledem k jeho individuálním možnostem a 
předpokladům pro zvládnutí různých pohybových aktivit. 

V hodinách Tv se nezaměříme jen na rozvoj a zdokonalování pohybových schopností, ale také 
vštěpujeme důležité hygienické zásady s tím spojené. 

Pohybové činnosti by měly prolínat a doplňovat i další oblasti výchovy, měly by se objevovat 
i v dalších předmětech jako např. vhodné rozcvičky, pohybové hry, taneční prvky. 
Charakteristika některých cvičení zařazovaných pravidelně do hodin Tv 
Vyrovnávací cviky 

Jsou to průpravná gymnastická cvičení, která jsou zaměřena na uvolnění a protažení jednotlivých 
svalových skupin. Pozornost věnujeme cvičením koordinačním, cvičení na zvětšování pohybového rozsahu 
kloubů, také na podporu návyku správného držení těla a posilování oslabených svalových skupin. Cvičení 
mohou být prováděna v rytmických obměnách s možností hudebního doprovodu. Patří sem cvičení 
prostná, s náčiním i na nářadí, na místě i za pohybu. Zařazujeme cvičení v přiměřeném časovém rozsahu. 
Kondiční cvičení 

Cvičení se zaměřením na rychlost, pohyblivost, obratnost, vytrvalost, to jsou: běh, skoky, házení, 
cvičení rovnováhy, lezení, šplhání, překonávání překážek, gymnastická cvičení s náčiním i bez náčiní (např. 
s míči, se švihadly, na lavičkách, žebřinách apod.). 
Rytmická cvičení a tanec 

Rytmická cvičení jsou nadále velmi vhodnou součástí vyučování, zařazujeme i do dalších předmětů 
(hudební výchovy i českého a anglického jazyka) Podporují značnou měrou dobrý psychický vývoj žáků. 

Tanec pomáhá zvládnout základní pohyby paží, nohou a trupu. Učíme žáky základní taneční kroky a 
usilujeme i o správné chování dětí v párech.  
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Výchovně vzdělávací cíle: 
–       zvyšovat pohybový rozsah a obratnost žáků provedením náročnějších variant cviků 
–       upevňovat charakterové vlastnosti žáků, rozvíjet sociální vztahy, umět se zařadit do kolektivu a 

dodržovat dohodnutou hrací taktiku družstva, uplatňovat zásady fair play jednání ve hře 
–       získávat pocit nutnosti pravidelného cvičení jako součásti správného životního stylu, umět 

vysvětlit, co vše může pohyb ve zdraví člověka znamenat 
–       vštípit dětem radostný pocit z pohybu, zvládnutím 10 – 20 různých pohybových her a schopnosti 

vysvětlit je a naučit mladší spolužáky 
–       pochopit důležitost organizace, spolupráce a dodržování zjednodušených pravidel běžných 

kolektivních her (vybíjená, minifotbal, minibasketbal, florbal, přehazovaná ringo apod), dovede 
pomoci při rozhodování 

–       neustále seznamujeme žáky s důležitostí dodržování bezpečnostních zásad (při hrách v tělocvičně, 
na hřišti, při cvičeních s náčiním nebo na nářadí) a nacvičíme s žáky poskytování základní dopomoci 
a záchrany spolužákovi podle pokynů učitele 

–       umět slyšet, vnímat a reagovat na povely učitele (nejen na píšťalku, ale i na jiné podněty – slovní, 
gestikulační…) zvládá základní tělovýchovné názvosloví a umí jej spojit se správnou činností 

–       naučit žáky připravit na sportovní výkony a dodržovat hygienické zásady (zvolit vhodnou obuv, 
vhodné oblečení (sepnout vlasy, odložit hodinkya jiné cennosti …) 

–       posilovat tělesnou kondici a duševní pohodu dětí správně zvolenými aktivitami, vhodnými a 
přiměřenými tomuto věku 

–       z hlediska správné organizace a bezpečnosti je vhodné zvládnout s dětmi základy pořadových 
cvičení (nástupy, povely pozor, pohov…) 

–       využívat různá kondiční cvičení k rozvoji a zvýšení pohybových schopností žáků – to je zvyšovat 
obratnost, vytrvalost, rychlost, pohyblivost (za pomocí různého načiní, využití různých druhů 
nářadí, přeskoky, odrazy, překonávání překážek, různé druhy běhů…) 

–       vnímat důležitost průpravných cvičení (rozcviček) z hlediska přípravy organismu na výkon a 
předcházení zranění i jako prostředku pro zlepšení a odstranění nedostatků jednostranného 
přetížení páteře dlouhodobým sezením a sníženou pohybovou aktivitou během celého dne 

–       seznamovat žáky s důležitostí správného rozcvičení, využívat veškeré kompenzační prostředky 
(protahovací, uvolňovací cvičení, strečink…)a umět je předvést ostatním 

–       učit žáky cítit, vnímat hudbu a umět ji vyjadřovat pohybem, snažit se rozvíjet rytmické cítění, 
začleňovat taneční prvky (lidové písničky)a nestydět se při tanci se žákem opačného pohlaví 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

208 

Název předmětu Tělesná výchova 

–       rozvíjet dále dovednosti žáka v atletice zvládnutím techniky běhu, skoku a hodu 
–       zvládnout techniku s míčem (zvládat správně techniku házení, přihrávání a chytání) 
–       vkládat dle možností cvičení v různém prostředí, seznamovat žáky s pohybem na hřišti, ve volné 

přírodě, v lese 
–       dle možnosti zařadit zimní sportování (bobování, sáňkování, lyžování, bruslení) 
–       vštípit základy plaveckých dovedností účastí na plaveckém výcviku 
–       nesoustředit se jen na hodiny Tv, ale začleňovat do vyučování další pohybové aktivity – vycházky, 

pohybové chvilky, cviky ve třídě na správné držení těla) 
–       vest žáky i ke vhodnému a přiměřenému citovému prožitku při hrách, ve spojení se slušným 

vyjadřováním a adekvátními reakcemi bez agresivity 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě nebo v 
plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny 
danému typu sportování . Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění — relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném 
sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce, spolu s dětmi používá 
veškeré dostupné náčiní a nářadí. 

Integrace předmětů  Tělesná výchova 

Mezipředmětové vztahy  Anglický jazyk 

 Hudební výchova 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se realizuje prostřednictvím tělesné výchovy (samostatný předmět), 
zdraví a výchova ke zdraví (není samostatný předmět). Hlavní organizační formou vyučovacího procesu je 
vyučovací hodina tělesné výchovy. Vyučovací hodiny tělesné výchovy se většinou nespojují do dvouhodin, 
rovnoměrně se rozkládají do týdenního rozvrhu. 

    

Tělesná výchova 1. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

chápe důležitost pohybu při sportu pro zdraví a využívá 
nabízené příležitosti 

sport, zdraví, bezpečnost 

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

uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních 
činnostech 

zvládá základní postoje - pozor, pohov, v řad 
nastoupit, rozchod, nástupy na značky, do řady, do 
družstev, společný pozdrav 

ATLETIKA: základní pojmy (běh, skok, hod), disciplíny, 
pomůcky pro měření výkonů, bezpečnost, oblečení, 
startovní povely, základní techniky běhů, skoků a hodů 

GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 
soustředění na cvičení. 

POHYBOVÉ HRY: základní organizační povely pro 
realizaci her, pravidla her, variace her, bezpečnost, 
využití hraček, různých předmětů, náčiní a přírodního 
prostředí. 

SPORTOVNÍ HRY: základní pojmy, náčiní, oblečení, 
bezpečnost, hygiena, 

HRY NA SNĚHU podle počasí 

BRUSLENÍ - základní výcvik, bezpečnost, jízda vpřed, 
průpravná cvičení, změna směru jízdy, 

POBYT V PŘÍRODĚ - přesun a chůze v terénu 4km, běh, 
pohybové hry, překonávání přírodních překážek, 
ochrana přírody 

sport, zdraví, bezpečnost 

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

uvědomuje si nebezpečí vzniku úrazu při sportovních 
činnostech a důležitost dodržování pravidel 

sport, zdraví, bezpečnost 

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

reaguje na pokyny, signály a gesta učitele pokyny, signály spojené s činnostmi 

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

zvládá základní pojmy související s během, se skokem do 
dálky, s hodem kriketovým míčkem 

ATLETIKA: základní pojmy (běh, skok, hod), disciplíny, 
pomůcky pro měření výkonů, bezpečnost, oblečení, 
startovní povely, základní techniky běhů, skoků a hodů 
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běh: průpravná cvičení, nízký a polovysoký start, 
rychlý běh (20-30, 30-50), běh střídavý s chůzí, 
vytrvalostní běh do 12min 

skok: průpravná cvičení, odraz z místa, skok do dálky z 
místa, skok daleký s rozběhem 

hod: průpravná cvičení, hod kriketovým míčkem z 
místa, z chůze, z rozběhu 

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

zvládá techniku nízkého i polovysokého startu, techniku 
běhu, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem z běhu 

ATLETIKA: základní pojmy (běh, skok, hod), disciplíny, 
pomůcky pro měření výkonů, bezpečnost, oblečení, 
startovní povely, základní techniky běhů, skoků a hodů 

běh: průpravná cvičení, nízký a polovysoký start, 
rychlý běh (20-30, 30-50), běh střídavý s chůzí, 
vytrvalostní běh do 12min 

skok: průpravná cvičení, odraz z místa, skok do dálky z 
místa, skok daleký s rozběhem 

hod: průpravná cvičení, hod kriketovým míčkem z 
místa, z chůze, z rozběhu 

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

umí připravit start běhu a vydat pokyn ATLETIKA: základní pojmy (běh, skok, hod), disciplíny, 
pomůcky pro měření výkonů, bezpečnost, oblečení, 
startovní povely, základní techniky běhů, skoků a hodů 

běh: průpravná cvičení, nízký a polovysoký start, 
rychlý běh (20-30, 30-50), běh střídavý s chůzí, 
vytrvalostní běh do 12min 

skok: průpravná cvičení, odraz z místa, skok do dálky z 
místa, skok daleký s rozběhem 

hod: průpravná cvičení, hod kriketovým míčkem z 
místa, z chůze, z rozběhu 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

zvládá základní gymnastické držení těla GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 
soustředění na cvičení. 
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akrobacie: průpravná cvičení, kotoul vpřed a vzad, stoj 
s oporou o lopatky (svíčka) 

přeskok: výskok do vzporu dřepmo na sníženou 
švédskou bednu z odrazového můstku 

lavička: chůze s dopomocí i bez dopomoci vpřed a 
vzad, běh 

kladinka: chůze vpřed i vzad, cvičení rovnováhy 

rytmická cvičení: rytmizovaný pohyb, nápodoba 
pohybu, cvičení s hubou, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance, seznámení s 2/4 a ¾ 
tanečním krokem, estetické držení těla 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

zvládá základní pojmy související s osvojovanými cviky GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 
soustředění na cvičení. 

akrobacie: průpravná cvičení, kotoul vpřed a vzad, stoj 
s oporou o lopatky (svíčka) 

přeskok: výskok do vzporu dřepmo na sníženou 
švédskou bednu z odrazového můstku 

lavička: chůze s dopomocí i bez dopomoci vpřed a 
vzad, běh 

kladinka: chůze vpřed i vzad, cvičení rovnováhy 

rytmická cvičení: rytmizovaný pohyb, nápodoba 
pohybu, cvičení s hubou, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance, seznámení s 2/4 a ¾ 
tanečním krokem, estetické držení těla 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

správně provede kotoul vpřed a vzad GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 
soustředění na cvičení. 
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akrobacie: průpravná cvičení, kotoul vpřed a vzad, stoj 
s oporou o lopatky (svíčka) 

přeskok: výskok do vzporu dřepmo na sníženou 
švédskou bednu z odrazového můstku 

lavička: chůze s dopomocí i bez dopomoci vpřed a 
vzad, běh 

kladinka: chůze vpřed i vzad, cvičení rovnováhy 

rytmická cvičení: rytmizovaný pohyb, nápodoba 
pohybu, cvičení s hubou, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance, seznámení s 2/4 a ¾ 
tanečním krokem, estetické držení těla 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

ovládá chůzi vpřed a vzad na kladince GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 
soustředění na cvičení. 

akrobacie: průpravná cvičení, kotoul vpřed a vzad, stoj 
s oporou o lopatky (svíčka) 

přeskok: výskok do vzporu dřepmo na sníženou 
švédskou bednu z odrazového můstku 

lavička: chůze s dopomocí i bez dopomoci vpřed a 
vzad, běh 

kladinka: chůze vpřed i vzad, cvičení rovnováhy 

rytmická cvičení: rytmizovaný pohyb, nápodoba 
pohybu, cvičení s hubou, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance, seznámení s 2/4 a ¾ 
tanečním krokem, estetické držení těla 

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

spolupracuje při týmových hrách a soutěžích POHYBOVÉ HRY: základní organizační povely pro 
realizaci her, pravidla her, variace her, bezpečnost, 
využití hraček, různých předmětů, náčiní a přírodního 
prostředí. 

míčové hry – základní pravidla, vybíjená, malá házená, 
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kopaná 

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

umí několik pohybových her a soutěží POHYBOVÉ HRY: základní organizační povely pro 
realizaci her, pravidla her, variace her, bezpečnost, 
využití hraček, různých předmětů, náčiní a přírodního 
prostředí. 

míčové hry – základní pravidla, vybíjená, malá házená, 
kopaná 

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

vytváří různé variace her a soutěží POHYBOVÉ HRY: základní organizační povely pro 
realizaci her, pravidla her, variace her, bezpečnost, 
využití hraček, různých předmětů, náčiní a přírodního 
prostředí. 

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

spolupracuje v týmu a zvládá základní herní činnosti 
jednotlivce při hře 

SPORTOVNÍ HRY: základní pojmy, náčiní, oblečení, 
bezpečnost, hygiena, 

základní role ve hře 

držení míče jednoruč i obouruč, manipulace s míčem 
zákl. druhy přihrávek, stažení, střelba a chytání míče, 
vybíjená dribling pohyb s míčem i bez něj, zastavení, 
spolupráce, utkání podle pravidel 

PLAVÁNÍ - základní výcvik 

HRY NA SNĚHU podle počasí 

BRUSLENÍ - základní výcvik, bezpečnost, jízda vpřed, 
průpravná cvičení, změna směru jízdy, 

POBYT V PŘÍRODĚ - přesun a chůze v terénu 4km, běh, 
pohybové hry, překonávání přírodních překážek, 
ochrana přírody 

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

dokáže chytit a přihrát míč odpovídající velikosti a 
hmotnosti 

SPORTOVNÍ HRY: základní pojmy, náčiní, oblečení, 
bezpečnost, hygiena, 

základní role ve hře 

držení míče jednoruč i obouruč, manipulace s míčem 
zákl. druhy přihrávek, stažení, střelba a chytání míče, 
vybíjená dribling pohyb s míčem i bez něj, zastavení, 
spolupráce, utkání podle pravidel 
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PLAVÁNÍ - základní výcvik 

HRY NA SNĚHU podle počasí 

BRUSLENÍ - základní výcvik, bezpečnost, jízda vpřed, 
průpravná cvičení, změna směru jízdy, 

POBYT V PŘÍRODĚ - přesun a chůze v terénu 4km, běh, 
pohybové hry, překonávání přírodních překážek, 
ochrana přírody 

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

jedná v duchu fair play a dodržuje daná pravidla za 
pomoci učitele 

SPORTOVNÍ HRY: základní pojmy, náčiní, oblečení, 
bezpečnost, hygiena, 

základní role ve hře 

držení míče jednoruč i obouruč, manipulace s míčem 
zákl. druhy přihrávek, stažení, střelba a chytání míče, 
vybíjená dribling pohyb s míčem i bez něj, zastavení, 
spolupráce, utkání podle pravidel 

PLAVÁNÍ - základní výcvik 

HRY NA SNĚHU podle počasí 

BRUSLENÍ - základní výcvik, bezpečnost, jízda vpřed, 
průpravná cvičení, změna směru jízdy, 

POBYT V PŘÍRODĚ - přesun a chůze v terénu 4km, běh, 
pohybové hry, překonávání přírodních překážek, 
ochrana přírody 

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

chápe důležitost ochrany přírody SPORTOVNÍ HRY: základní pojmy, náčiní, oblečení, 
bezpečnost, hygiena, 

základní role ve hře 

držení míče jednoruč i obouruč, manipulace s míčem 
zákl. druhy přihrávek, stažení, střelba a chytání míče, 
vybíjená dribling pohyb s míčem i bez něj, zastavení, 
spolupráce, utkání podle pravidel 

PLAVÁNÍ - základní výcvik 

HRY NA SNĚHU podle počasí 

BRUSLENÍ - základní výcvik, bezpečnost, jízda vpřed, 
průpravná cvičení, změna směru jízdy, 
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POBYT V PŘÍRODĚ - přesun a chůze v terénu 4km, běh, 
pohybové hry, překonávání přírodních překážek, 
ochrana přírody 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné 
základní cvičební polohy 

správné držení těla 

správné základní cvičební polohy 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením 

posilovací cviky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Tělesná výchova 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

chápe důležitost pohybu při sportu pro zdraví a využívá 
nabízené příležitosti 

sport, zdraví, bezpečnost 

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

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

uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních 
činnostech 

základní postoje - pozor, pohov, v řad nastoupit, 
rozchod, nástupy na značky, do řady, do družstev, 
společný pozdrav 

ATLETIKA: základní pojmy (běh, skok, hod), disciplíny, 
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pomůcky pro měření výkonů, bezpečnost, oblečení, 
startovní povely, základní techniky běhů, skoků a hodů 

GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 
soustředění na cvičení. 

POHYBOVÉ HRY: základní organizační povely pro 
realizaci her, pravidla her, variace her, bezpečnost, 
využití hraček, různých předmětů, náčiní a přírodního 
prostředí. 

SPORTOVNÍ HRY: základní pojmy, náčiní, oblečení, 
bezpečnost, hygiena,základní role ve hře, držení míče 
jednoruč i obouruč, manipulace s míčem zákl. druhy 
přihrávek, stažení, střelba a chytání míče, vybíjená 
dribling pohyb s míčem i bez něj, zastavení, 
spolupráce, utkání podle pravidel 

PLAVÁNÍ- základní výcvik 

HRY NA SNĚHU podle počasí 

BRUSLENÍ- základní výcvik, bezpečnost, jízda vpřed, 
průpravná cvičení, změna směru jízdy, 

POBYT V PŘÍRODĚ - přesun a chůze v terénu 4km, běh, 
pohybové hry, překonávání přírodních překážek, 
ochrana přírody 

sport, zdraví, bezpečnost 

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

uvědomuje si nebezpečí vzniku úrazu při sportovních 
činnostech a důležitost dodržování pravidel 

sport, zdraví, bezpečnost 

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

reaguje na pokyny, signály a gesta učitele pokyny, signály spojené s činnostmi 

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

zvládá základní pojmy související s během, se skokem do 
dálky, s hodem kriketovým míčkem 

ATLETIKA: základní pojmy (běh, skok, hod), disciplíny, 
pomůcky pro měření výkonů, bezpečnost, oblečení, 
startovní povely, základní techniky běhů, skoků a hodů 
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běh: průpravná cvičení, nízký a polovysoký start, 
rychlý běh (20-30, 30-50), běh střídavý s chůzí, 
vytrvalostní běh do 12min 

skok: průpravná cvičení, odraz z místa, skok do dálky z 
místa, skok daleký s rozběhem 

hod: průpravná cvičení, hod kriketovým míčkem z 
místa, z chůze, z rozběhu 

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

zvládá techniku nízkého i polovysokého startu, techniku 
běhu, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem z běhu 

ATLETIKA: základní pojmy (běh, skok, hod), disciplíny, 
pomůcky pro měření výkonů, bezpečnost, oblečení, 
startovní povely, základní techniky běhů, skoků a hodů 

běh: průpravná cvičení, nízký a polovysoký start, 
rychlý běh (20-30, 30-50), běh střídavý s chůzí, 
vytrvalostní běh do 12min 

skok: průpravná cvičení, odraz z místa, skok do dálky z 
místa, skok daleký s rozběhem 

hod: průpravná cvičení, hod kriketovým míčkem z 
místa, z chůze, z rozběhu 

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

umí připravit start běhu a vydat pokyn pro start ATLETIKA: základní pojmy (běh, skok, hod), disciplíny, 
pomůcky pro měření výkonů, bezpečnost, oblečení, 
startovní povely, základní techniky běhů, skoků a hodů 

běh: průpravná cvičení, nízký a polovysoký start, 
rychlý běh (20-30, 30-50), běh střídavý s chůzí, 
vytrvalostní běh do 12min 

skok: průpravná cvičení, odraz z místa, skok do dálky z 
místa, skok daleký s rozběhem 

hod: průpravná cvičení, hod kriketovým míčkem z 
místa, z chůze, z rozběhu 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

zvládá základní gymnastické držení těla GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 
soustředění na cvičení. 
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

zvládá základní pojmy související s osvojovanými cviky GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 
soustředění na cvičení. 

akrobacie: průpravná cvičení, kotoul vpřed a vzad, stoj 
s oporou o lopatky (svíčka) 

přeskok: výskok do vzporu dřepmo na sníženou 
švédskou bednu z odrazového můstku 

lavička: chůze s dopomocí i bez dopomoci vpřed a 
vzad, běh 

kladinka: chůze vpřed i vzad, cvičení rovnováhy 

rytmická cvičení: rytmizovaný pohyb, nápodoba 
pohybu, cvičení s hubou, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance, seznámení s 2/4 a ¾ 
tanečním krokem, estetické držení těla 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

správně provede kotoul vpřed a vzad GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 
soustředění na cvičení. 

akrobacie: průpravná cvičení, kotoul vpřed a vzad, stoj 
s oporou o lopatky (svíčka) 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

ovládá chůzi vpřed a vzad na kladince GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 
soustředění na cvičení. 

lavička: chůze s dopomocí i bez dopomoci vpřed a 
vzad, běh 

kladinka: chůze vpřed i vzad, cvičení rovnováhy 

rytmická cvičení: rytmizovaný pohyb, nápodoba 
pohybu, cvičení s hubou, vyjádření melodie a rytmu 
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pohybem, jednoduché tance, seznámení s 2/4 a ¾ 
tanečním krokem, estetické držení těla 

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

spolupracuje při týmových hrách a soutěžích, umí 
několik pohybových her a soutěží 

POHYBOVÉ HRY: základní organizační povely pro 
realizaci her, pravidla her, variace her, bezpečnost, 
využití hraček, různých předmětů, náčiní a přírodního 
prostředí. 

míčové hry – základní pravidla, vybíjená, malá házená, 
kopaná 

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

vytváří různé variace her a soutěží POHYBOVÉ HRY: základní organizační povely pro 
realizaci her, pravidla her, variace her, bezpečnost, 
využití hraček, různých předmětů, náčiní a přírodního 
prostředí. 

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

spolupracuje v týmu a zvládá základní herní činnosti 
jednotlivce při hře 

SPORTOVNÍ HRY: základní pojmy, náčiní, oblečení, 
bezpečnost, hygiena,základní role ve hře, držení míče 
jednoruč i obouruč, manipulace s míčem zákl. druhy 
přihrávek, stažení, střelba a chytání míče, vybíjená 
dribling pohyb s míčem i bez něj, zastavení, 
spolupráce, utkání podle pravidel 

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

dokáže chytit a přihrát míč odpovídající velikosti a 
hmotnosti 

SPORTOVNÍ HRY: základní pojmy, náčiní, oblečení, 
bezpečnost, hygiena,základní role ve hře, držení míče 
jednoruč i obouruč, manipulace s míčem zákl. druhy 
přihrávek, stažení, střelba a chytání míče, vybíjená 
dribling pohyb s míčem i bez něj, zastavení, 
spolupráce, utkání podle pravidel 

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

jedná v duchu fair play a dodržuje daná pravidla za 
pomoci učitele 

SPORTOVNÍ HRY: základní pojmy, náčiní, oblečení, 
bezpečnost, hygiena,základní role ve hře, držení míče 
jednoruč i obouruč, manipulace s míčem zákl. druhy 
přihrávek, stažení, střelba a chytání míče, vybíjená 
dribling pohyb s míčem i bez něj, zastavení, 
spolupráce, utkání podle pravidel 

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

chápe důležitost ochrany přírody POBYT V PŘÍRODĚ - přesun a chůze v terénu 4km, běh, 
pohybové hry, překonávání přírodních překážek, 
ochrana přírody 
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ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele 

uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné 
základní cvičební polohy 

správné držení těla 

správné základní cvičební polohy 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením 

posilovací cviky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Tělesná výchova 3. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

chápe důležitost pohybu při sportu pro zdraví a využívá 
nabízené příležitosti 

zvládá základní postoje - pozor, pohov, v řad 
nastoupit, rozchod, nástupy na značky, do řady, do 
družstev, společný pozdrav 

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

sport, zdraví, bezpečnost 

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

uplatňuje pravidla bezpečnosti při sportovních 
činnostech 

zvládá základní postoje - pozor, pohov, v řad 
nastoupit, rozchod, nástupy na značky, do řady, do 
družstev, společný pozdrav 

ATLETIKA: základní pojmy (běh, skok, hod), disciplíny, 
pomůcky pro měření výkonů, bezpečnost, oblečení, 
startovní povely, základní techniky běhů, skoků a hodů 

GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
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pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 
soustředění na cvičení. 

POHYBOVÉ HRY: základní organizační povely pro 
realizaci her, pravidla her, variace her, bezpečnost, 
využití hraček, různých předmětů, náčiní a přírodního 
prostředí 

SPORTOVNÍ HRY: základní pojmy, náčiní, oblečení, 
bezpečnost, hygiena, základní role ve hře, držení míče 
jednoruč i obouruč, manipulace s míčem zákl. druhy 
přihrávek, stažení, střelba a chytání míče, vybíjená 
dribling pohyb s míčem i bez něj, zastavení, 
spolupráce, utkání podle pravidel 

PLAVÁNÍ- základní výcvik 

HRY NA SNĚHU podle počasí 

BRUSLENÍ- základní výcvik, bezpečnost, jízda vpřed, 
průpravná cvičení, změna směru jízdy, 

POBYT V PŘÍRODĚ - přesun a chůze v terénu 4km, běh, 
pohybové hry, překonávání přírodních překážek, 
ochrana přírody 

sport, zdraví, bezpečnost 

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

uvědomuje si nebezpečí vzniku úrazu při sportovních 
činnostech a důležitost dodržování pravidel 

zvládá základní postoje - pozor, pohov, v řad 
nastoupit, rozchod, nástupy na značky, do řady, do 
družstev, společný pozdrav 

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

reaguje na pokyny, signály a gesta učitele pokyny, signály spojené s činnostmi 

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

zvládá základní pojmy související s během, se skokem do 
dálky, s hodem kriketovým míčkem 

běh: průpravná cvičení, nízký a polovysoký start, 
rychlý běh (20-30, 30-50), běh střídavý s chůzí, 
vytrvalostní běh do 12min 

hod: průpravná cvičení, hod kriketovým 

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

zvládá techniku nízkého i polovysokého startu, techniku 
běhu, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem z běhu 

skok: průpravná cvičení, odraz z místa, skok do dálky z 
místa, skok daleký s rozběhem 
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

zvládá základní gymnastické držení těla GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 
soustředění na cvičení. 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

zvládá základní pojmy související s osvojovanými cviky GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 
soustředění na cvičení. 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

správně provede kotoul vpřed a vzad akrobacie: průpravná cvičení, kotoul vpřed a vzad, stoj 
s oporou o lopatky (svíčka) 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

ovládá chůzi vpřed a vzad na kladince přeskok: výskok do vzporu dřepmo na sníženou 
švédskou bednu z odrazového můstku 

lavička: chůze s dopomocí i bez dopomoci vpřed a 
vzad, běh 

kladinka: chůze vpřed i vzad, cvičení rovnováhy 

rytmická cvičení: rytmizovaný pohyb, nápodoba 
pohybu, cvičení s hubou, vyjádření melodie a rytmu 
pohybem, jednoduché tance, seznámení s 2/4 a ¾ 
tanečním krokem, estetické držení těla 

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

spolupracuje při týmových hrách a soutěžích POHYBOVÉ HRY: základní organizační povely pro 
realizaci her, pravidla her, variace her, bezpečnost, 
využití hraček, různých předmětů, náčiní a přírodního 
prostředí 

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

umí několik pohybových her a soutěží SPORTOVNÍ HRY: základní pojmy, náčiní, oblečení, 
bezpečnost, hygiena, základní role ve hře, držení míče 
jednoruč i obouruč, manipulace s míčem zákl. druhy 
přihrávek, stažení, střelba a chytání míče, vybíjená 
dribling pohyb s míčem i bez něj, zastavení, 
spolupráce, utkání podle pravidel 
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TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

vytváří různé variace her a soutěží SPORTOVNÍ HRY: základní pojmy, náčiní, oblečení, 
bezpečnost, hygiena, základní role ve hře, držení míče 
jednoruč i obouruč, manipulace s míčem zákl. druhy 
přihrávek, stažení, střelba a chytání míče, vybíjená 
dribling pohyb s míčem i bez něj, zastavení, 
spolupráce, utkání podle pravidel 

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

spolupracuje v týmu a zvládá základní herní činnosti 
jednotlivce při hře 

SPORTOVNÍ HRY: základní pojmy, náčiní, oblečení, 
bezpečnost, hygiena, základní role ve hře, držení míče 
jednoruč i obouruč, manipulace s míčem zákl. druhy 
přihrávek, stažení, střelba a chytání míče, vybíjená 
dribling pohyb s míčem i bez něj, zastavení, 
spolupráce, utkání podle pravidel 

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

dokáže chytit a přihrát míč odpovídající velikosti a 
hmotnosti 

SPORTOVNÍ HRY: základní pojmy, náčiní, oblečení, 
bezpečnost, hygiena, základní role ve hře, držení míče 
jednoruč i obouruč, manipulace s míčem zákl. druhy 
přihrávek, stažení, střelba a chytání míče, vybíjená 
dribling pohyb s míčem i bez něj, zastavení, 
spolupráce, utkání podle pravidel 

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

jedná v duchu fair play a dodržuje daná pravidla za 
pomoci učitele 

SPORTOVNÍ HRY: základní pojmy, náčiní, oblečení, 
bezpečnost, hygiena, základní role ve hře, držení míče 
jednoruč i obouruč, manipulace s míčem zákl. druhy 
přihrávek, stažení, střelba a chytání míče, vybíjená 
dribling pohyb s míčem i bez něj, zastavení, 
spolupráce, utkání podle pravidel 

PLAVÁNÍ- základní výcvik 

HRY NA SNĚHU podle počasí 

BRUSLENÍ- základní výcvik, bezpečnost, jízda vpřed, 
průpravná cvičení, změna směru jízdy, 

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

chápe důležitost ochrany přírody POBYT V PŘÍRODĚ - přesun a chůze v terénu 4km, běh, 
pohybové hry, překonávání přírodních překážek, 
ochrana přírody 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 

uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné 

správné držení těla 

správné základní cvičební polohy 
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správné základní cvičební polohy základní cvičební polohy 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s 
vlastním oslabením 

posilovací cviky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

    

Tělesná výchova 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti 

zvládá základní osvojované pojmy, cvičí dle nákresu, 
popisu cvičení 

základní pojmy pohybových činností 

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

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti 

snaží se o zlepšení svých výkonů ATLETIKA: disciplíny, pomůcky pro měření výkonů, 
bezpečnost, oblečení, startovní povely, základní 
techniky běhů, skoků a hodů 
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TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

běh: průpravná cvičení, nízký start, rychlý běh (60 m), 
vytrvalostní běh – v terénu na 12 min (dle výkonnosti 
žáků), 600, 800 m 

skok: průpravná cvičení, odraz z místa, skok do dálky s 
rozběhem, základy rozměření rozběhu 

hod: průpravná cvičení, hod kriketovým míčkem z 
chůze, z rozběhu 

MÍČOVÉ HRY: základní pravidla míčových her 

nácvik manipulace s míčem, pálkou, hokejkou či jiným 
vhodným odpovídajícím náčiním co do velikosti a 
hmotnosti 

průpravné hry 

přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, trčením), 
přihrávka vnitřním nártem, (po zemi, obloukem) 

chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní 
stranou nohy 

vedení míče driblingem, nohou, hokejkou 

střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba vnitřním 
nártem na branku, střelba z místa i z pohybu 

udržet míč pod kontrolou družstva, řešit situace jeden 
proti jednomu 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, ringo, 
miniházená, líný tenis, badminton, 

GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 

akrobacie: kotoul vpřed a vzad, kotoul z kolébky, 
naskočený kotoul, průpravná cvičení zvládnutí stoje na 
rukou, stoj na rukou s dopomocí 

přeskok: průpr. cvičení pro nácvik gymn. odrazu z 
můstku, výskok do vzporu dřepmo, skrčka, roznožka 
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přes kozu našíř z odrazového můstku (trampolínky) 

lavička (kladinka): chůze bez dopomoci vpřed a vzad, 
běh s obměnami 

základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, 
takt, melodie) 

základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách změny poloh, obměny tempa a rytmu 

základy tance založeného na kroku poskočném, 
přísunném, přeměnném (základní taneční krok 2/4 a 
¾) 

základy cvičení s náčiním (šátek, švihadlo, míč aj.) při 
hudebním doprovodu( zařazujeme především v 
návaznosti na různá svalová oslabení u dětí a 
kompenzaci dlouhodobého sezení 

HRY NA SNĚHU podle počasí 

BRUSLENÍ (podle počasí) - základní výcvik, bezpečnost, 
jízda vpřed, jízda vzad - průpravná cvičení, změna 
směru jízdy 

POBYT V PŘÍRODĚ - přesun a chůze v terénu asi 5-6 
km, běh, pohybové hry, překonávání přírodních 
překážek, orientace v terénu s využitím mapy, 
kompasu, buzoly, ochrana přírody 

korektivní cvičení 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje 
na pokyny k vlastním chybám 

MÍČOVÉ HRY: základní pravidla míčových her 

nácvik manipulace s míčem, pálkou, hokejkou či jiným 
vhodným odpovídajícím náčiním co do velikosti a 
hmotnosti 

průpravné hry 

přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, trčením), 
přihrávka vnitřním nártem, (po zemi, obloukem) 

chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní 
stranou nohy 
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vedení míče driblingem, nohou, hokejkou 

střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba vnitřním 
nártem na branku, střelba z místa i z pohybu 

udržet míč pod kontrolou družstva, řešit situace jeden 
proti jednomu 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, ringo, 
miniházená, líný tenis, badminton, 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

uplatňuje pravidla bezpečnosti a hygieny, reaguje na 
pokyny, signály a gesta učitele 

bezpečnost a zdraví, hygiena 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

adekvátně reaguje na úraz spolužáka bezpečnost a zdraví, hygiena 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením 

korektivní cvičení 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her 

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty 
osvojených pohybových her 

ATLETIKA: disciplíny, pomůcky pro měření výkonů, 
bezpečnost, oblečení, startovní povely, základní 
techniky běhů, skoků a hodů 

běh: průpravná cvičení, nízký start, rychlý běh (60 m), 
vytrvalostní běh – v terénu na 12 min (dle výkonnosti 
žáků), 600, 800 m 

skok: průpravná cvičení, odraz z místa, skok do dálky s 
rozběhem, základy rozměření rozběhu 

hod: průpravná cvičení, hod kriketovým míčkem z 
chůze, z rozběhu 

MÍČOVÉ HRY: základní pravidla míčových her 

nácvik manipulace s míčem, pálkou, hokejkou či jiným 
vhodným odpovídajícím náčiním co do velikosti a 
hmotnosti 

průpravné hry 

přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, trčením), 
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přihrávka vnitřním nártem, (po zemi, obloukem) 

chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní 
stranou nohy 

vedení míče driblingem, nohou, hokejkou 

střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba vnitřním 
nártem na branku, střelba z místa i z pohybu 

udržet míč pod kontrolou družstva, řešit situace jeden 
proti jednomu 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, ringo, 
miniházená, líný tenis, badminton, 

GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 

akrobacie: kotoul vpřed a vzad, kotoul z kolébky, 
naskočený kotoul, průpravná cvičení zvládnutí stoje na 
rukou, stoj na rukou s dopomocí 

přeskok: průpr. cvičení pro nácvik gymn. odrazu z 
můstku, výskok do vzporu dřepmo, skrčka, roznožka 
přes kozu našíř z odrazového můstku (trampolínky) 

lavička (kladinka): chůze bez dopomoci vpřed a vzad, 
běh s obměnami 

základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, 
takt, melodie) 

základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách změny poloh, obměny tempa a rytmu 

základy tance založeného na kroku poskočném, 
přísunném, přeměnném (základní taneční krok 2/4 a 
¾) 

základy cvičení s náčiním (šátek, švihadlo, míč aj.) při 
hudebním doprovodu( zařazujeme především v 
návaznosti na různá svalová oslabení u dětí a 
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kompenzaci dlouhodobého sezení 

HRY NA SNĚHU podle počasí 

BRUSLENÍ (podle počasí) - základní výcvik, bezpečnost, 
jízda vpřed, jízda vzad - průpravná cvičení, změna 
směru jízdy 

POBYT V PŘÍRODĚ - přesun a chůze v terénu asi 5-6 
km, běh, pohybové hry, překonávání přírodních 
překážek, orientace v terénu s využitím mapy, 
kompasu, buzoly, ochrana přírody 

korektivní cvičení 

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

zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka korektivní cvičení 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví 

jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, 
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových 
činnostech opačné pohlaví 

MÍČOVÉ HRY: základní pravidla míčových her 

respekt, fair play, pravidla her 

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

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na 
úrovni třídy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, ringo, 
miniházená, líný tenis, badminton, 

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

změří základní pohybové výkony a porovná je s 
předchozími výsledky 

ATLETIKA: disciplíny, pomůcky pro měření výkonů, 
bezpečnost, oblečení, startovní povely, základní 
techniky běhů, skoků a hodů 

běh: průpravná cvičení, nízký start, rychlý běh (60 m), 
vytrvalostní běh – v terénu na 12 min (dle výkonnosti 
žáků), 600, 800 m 

skok: průpravná cvičení, odraz z místa, skok do dálky s 
rozběhem, základy rozměření rozběhu 

hod: průpravná cvičení, hod kriketovým míčkem z 
chůze, z rozběhu 

POBYT V PŘÍRODĚ - přesun a chůze v terénu asi 5-6 
km, běh, pohybové hry, překonávání přírodních 
překážek, orientace v terénu s využitím mapy, 
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kompasu, buzoly, ochrana přírody 

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i 
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 

orientuje se v informačních zdrojích o pohybových 
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě 
bydliště; samostatně získá potřebné informace 

soutěže, sportovní akce 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením v optimálním počtu opakování 

korektivní cvičení 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele 

zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje 
techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů 
učitele 

korektivní cvičení 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou 
v rozporu s jeho oslabením 

korektivní cvičení 

bezpečnost a zdraví, hygiena 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

    

Tělesná výchova 5. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti 

zvládá základní osvojované pojmy, cvičí dle nákresu, 
popisu cvičení 

základní pojmy pohybových činností 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
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osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje 
na pokyny k vlastním chybám 

MÍČOVÉ HRY: základní pravidla míčových her 

nácvik manipulace s míčem, pálkou, hokejkou či jiným 
vhodným odpovídajícím náčiním co do velikosti a 
hmotnosti 

průpravné hry 

přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, trčením), 
přihrávka vnitřním nártem, (po zemi, obloukem) 

chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní 
stranou nohy 

vedení míče driblingem, nohou, hokejkou 

střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba vnitřním 
nártem na branku 

střelba z místa i z pohybu 

pohyb bez míče i s míčem, zastavení 

udržet míč pod kontrolou družstva, řešit situace jeden 
proti jednomu 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, ringo, 
miniházená, líný tenis, badminton, 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

uplatňuje pravidla bezpečnosti a hygieny, reaguje na 
pokyny, signály a gesta učitele 

GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 

akrobacie: kotoul vpřed a vzad, kotoul z kolébky, 
naskočený kotoul, průpravná cvičení zvládnutí stoje na 
rukou, stoj na rukou s dopomocí 

bezpečnost a zdraví, hygiena 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti 

snaží se o zlepšení svých výkonů ATLETIKA: disciplíny, pomůcky pro měření výkonů, 
bezpečnost, oblečení, startovní povely, základní 
techniky běhů, skoků a hodů 
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TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

běh: průpravná cvičení, nízký start, rychlý běh (60 m), 
vytrvalostní běh – v terénu na 12 min (dle výkonnosti 
žáků), 600, 800 m 

skok: průpravná cvičení, odraz z místa, skok do dálky s 
rozběhem, základy rozměření rozběhu 

hod: průpravná cvičení, hod kriketovým míčkem z 
chůze, z rozběhu 

MÍČOVÉ HRY: základní pravidla míčových her 

nácvik manipulace s míčem, pálkou, hokejkou či jiným 
vhodným odpovídajícím náčiním co do velikosti a 
hmotnosti 

průpravné hry 

přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, trčením), 
přihrávka vnitřním nártem, (po zemi, obloukem) 

chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní 
stranou nohy 

vedení míče driblingem, nohou, hokejkou 

střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba vnitřním 
nártem na branku 

střelba z místa i z pohybu 

pohyb bez míče i s míčem, zastavení 

udržet míč pod kontrolou družstva, řešit situace jeden 
proti jednomu 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, ringo, 
miniházená, líný tenis, badminton, 

GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 

akrobacie: kotoul vpřed a vzad, kotoul z kolébky, 
naskočený kotoul, průpravná cvičení zvládnutí stoje na 
rukou, stoj na rukou s dopomocí 
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přeskok: průpr. cvičení pro nácvik gymn. odrazu z 
můstku, výskok do vzporu dřepmo, skrčka, roznožka 
přes kozu našíř z odrazového můstku (trampolínky) 

lavička (kladinka): chůze bez dopomoci vpřed a vzad, 
běh s obměnami 

základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, 
takt, melodie) 

základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách změny poloh, obměny tempa a rytmu 

základy tance založeného na kroku poskočném, 
přísunném, přeměnném (základní taneční krok 2/4 a 
¾) 

základy cvičení s náčiním (šátek, švihadlo, míč aj.) při 
hudebním doprovodu( zařazujeme především v 
návaznosti na různá svalová oslabení u dětí a 
kompenzaci dlouhodobého sezení 

HRY NA SNĚHU podle počasí 

BRUSLENÍ (podle počasí) - základní výcvik, bezpečnost, 
jízda vpřed, jízda vzad - průpravná cvičení, změna 
směru jízdy 

POBYT V PŘÍRODĚ - přesun a chůze v terénu asi 5-6 
km, běh, pohybové hry, překonávání přírodních 
překážek, orientace v terénu s využitím mapy, 
kompasu, buzoly, ochrana přírody 

korektivní cvičení 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

adekvátně reaguje na úraz spolužáka bezpečnost a zdraví, hygiena 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením 

korektivní cvičení 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními zvládá v souladu s individuálními předpoklady ATLETIKA: disciplíny, pomůcky pro měření výkonů, 
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předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her 

osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty 
osvojených pohybových her 

bezpečnost, oblečení, startovní povely, základní 
techniky běhů, skoků a hodů 

běh: průpravná cvičení, nízký start, rychlý běh (60 m), 
vytrvalostní běh – v terénu na 12 min (dle výkonnosti 
žáků), 600, 800 m 

skok: průpravná cvičení, odraz z místa, skok do dálky s 
rozběhem, základy rozměření rozběhu 

hod: průpravná cvičení, hod kriketovým míčkem z 
chůze, z rozběhu 

MÍČOVÉ HRY: základní pravidla míčových her 

nácvik manipulace s míčem, pálkou, hokejkou či jiným 
vhodným odpovídajícím náčiním co do velikosti a 
hmotnosti 

průpravné hry 

přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, trčením), 
přihrávka vnitřním nártem, (po zemi, obloukem) 

chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní 
stranou nohy 

vedení míče driblingem, nohou, hokejkou 

střelba jednoruč a obouruč na koš, střelba vnitřním 
nártem na branku 

střelba z místa i z pohybu 

pohyb bez míče i s míčem, zastavení 

udržet míč pod kontrolou družstva, řešit situace jeden 
proti jednomu 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, ringo, 
miniházená, líný tenis, badminton, 

GYMNASTIKA: základní pojmy, bezpečnost, vhodné 
oblečení, hygiena, základní cvičební polohy, postoje, 
pohyby, názvy používaného nářadí a náčiní, 
gymnastické držení těla, záchrana, dopomoc, 

akrobacie: kotoul vpřed a vzad, kotoul z kolébky, 
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naskočený kotoul, průpravná cvičení zvládnutí stoje na 
rukou, stoj na rukou s dopomocí 

přeskok: průpr. cvičení pro nácvik gymn. odrazu z 
můstku, výskok do vzporu dřepmo, skrčka, roznožka 
přes kozu našíř z odrazového můstku (trampolínky) 

lavička (kladinka): chůze bez dopomoci vpřed a vzad, 
běh s obměnami 

základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, 
takt, melodie) 

základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých 
polohách změny poloh, obměny tempa a rytmu 

základy tance založeného na kroku poskočném, 
přísunném, přeměnném (základní taneční krok 2/4 a 
¾) 

základy cvičení s náčiním (šátek, švihadlo, míč aj.) při 
hudebním doprovodu( zařazujeme především v 
návaznosti na různá svalová oslabení u dětí a 
kompenzaci dlouhodobého sezení 

HRY NA SNĚHU podle počasí 

BRUSLENÍ (podle počasí) - základní výcvik, bezpečnost, 
jízda vpřed, jízda vzad - průpravná cvičení, změna 
směru jízdy 

POBYT V PŘÍRODĚ - přesun a chůze v terénu asi 5-6 
km, běh, pohybové hry, překonávání přírodních 
překážek, orientace v terénu s využitím mapy, 
kompasu, buzoly, ochrana přírody 

korektivní cvičení 

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

zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka korektivní cvičení 

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

jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, 
pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 

MÍČOVÉ HRY: základní pravidla míčových her 

respekt, fair play, pravidla her 
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pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví 

adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových 
činnostech opačné pohlaví 

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

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na 
úrovni třídy 

vybíjená, přehazovaná, fotbal, basketbal, ringo, 
miniházená, líný tenis, badminton, 

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

změří základní pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky 

ATLETIKA: disciplíny, pomůcky pro měření výkonů, 
bezpečnost, oblečení, startovní povely, základní 
techniky běhů, skoků a hodů 

běh: průpravná cvičení, nízký start, rychlý běh (60 m), 
vytrvalostní běh – v terénu na 12 min (dle výkonnosti 
žáků), 600, 800 m 

skok: průpravná cvičení, odraz z místa, skok do dálky 
s rozběhem, základy rozměření rozběhu 

hod: průpravná cvičení, hod kriketovým míčkem 
z chůze, z rozběhu 

POBYT V PŘÍRODĚ - přesun a chůze v terénu asi 5-6 
km, běh, pohybové hry, překonávání přírodních 
překážek, orientace v terénu s využitím mapy, 
kompasu, buzoly, ochrana přírody 

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i 
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 

orientuje se v informačních zdrojích o pohybových 
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě 
bydliště; samostatně získá potřebné informace 

soutěže, sportovní akce 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu 
speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením v optimálním počtu opakování 

korektivní cvičení 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele 

zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje 
techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů 
učitele 

korektivní cvičení 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou 
v rozporu s jeho oslabením 

korektivní cvičení 

bezpečnost a zdraví, hygiena 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

     

5.11 Pracovní činnosti  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný        

    

Název předmětu Pracovní činnosti 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce 
1. období 

Při pracovních činnostech není v tomto období vhodné dělit děti na děvčata a chlapce. Vhodné je 
práci individualizovat nebo pracovat ve skupinách a přitom dbát důsledně na bezpečnost žáků. Pracovní 
činnosti v 1. období základního vzdělávání jsou vyučovacím předmětem s úzkými vazbami na ostatní 
předměty. Výuka komplexním způsobem přispívá k rozvoji žáků. Rozvíjí jejich motorické schopnosti, 
manuální dovednosti a pracovní návyky. Žáci se učí spolupracovat, organizovat svou práci i práci spolužáků, 
pracovat v týmu. Žák se učí základům technologické kázně, bezpečnosti práce, organizaci práce a prostředí. 

Při výuce jsou upřesňovány představy žáků o věcech a jevech, o kterých hovoří při vyučování 
českému jazyku, matematice a prvouce. Učí se poznatky o nich prakticky využívat. Obohacuje se řeč dětí 
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a začínají se vytvářet základy technického myšlení. 
V průběhu pracovních činností v 1. – 3. ročníku jsou uváděny jen základní informace o materiálech, 

pomůckách a nářadí. 
Při práci s drobným materiálem učíme žáky stříhat, ohýbat, spojovat, výtvarně ztvárňovat - dávat 

výrobkům pěkný vzhled. To podporuje dětskou představivost obrazotvornost a vytváří smysl pro estetické 
cítění. 

Při práci s papírem učíme žáky poznávat vlastnosti a druhy papíru, naučíme je správně držet nůžky, 
stříhat celou délkou ostří nůžek i části ostří. Učíme je poznávat, z čeho nůžky jsou a jaké mají vlastnosti 
a jak se s nimi bezpečně zachází. 

Při modelování žáci poznávají vlastnosti modelovací hmoty, vytvářejí z ní jednoduché předměty, 
zvířata i postavy a to většinou podle jejich vlastních představ. Modelování lze vhodně využívat při 
skupinové práci na určité téma, často ve spojení s ostatními vyučovacími předměty. Žáci se pak musí mezi 
sebou dohodnout na společném řešení a práci si mezi sebou rozdělit. Uplatňuje se zde spolupráce a 
komunikace. 

Nezanedbatelný je přínos vyučovacího předmětu pro uplatňování výchovy žáků ke zdraví a jejich 
bezpečnosti. Charakter předmětu umožňuje nenásilné zařazování výchovy k ochraně přírody a vytváření 
základů pro ekologické cítění žáků. 
Při pracovních činnostech se žáci učí: 

 organizovat své pracovní prostředí a vlastní činnosti – rozdávat, uspořádat své pracovní místo, 
sbírat, ukládat, udržovat své náčiní i místo v pořádku 

 pracovní kázni – být pozorný a opatrný, vědět co dělat, aby byla určitá pracovní činnost dostatečně 
bezpečná pro žáka samotného i pro spolužáky, dodržovat též hygienická pravidla, dbát na správné 
držení těla při činnostech a správné uchopení pracovního náčiní, při jeho správném výběru 

 uvědomovat si význam vlastní činnosti a práce 

 umět o své činnosti povědět druhým 
Dbáme na to, aby byly pracovní činnosti spojovány s rozvojem poznání a řeči. 

Vyučovací předmět pracovní činnosti by měl být v průběhu celého 1. vzdělávacího období volně 
mezipředmětově využíván. Žáci si při něm mohou připravit všechny drobné pomůcky, které potřebují 
k výuce v rámci dalších vyučovacích předmětů. 

V tematických celcích převládá široké spektrum praktických činností, kterými se mohou žáci 
v průběhu vyučování zabývat. Je zcela na vyučujícím učiteli a jeho pedagogických záměrech, jak tematické 
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celky do výuky zařadí, zda se bude k některým okruhům v průběhu roku vracet, jak na ně bude 
v následujícím ročníku navazovat. 

Při realizaci pracovních činností v jednotlivých ročnících je třeba uvažovat o míře integrace 
pracovních činností s obsahem dalších vyučovacích předmětů, např. prvoukou, výtvarnou výchovou, 
matematikou, českým jazykem. 

Pracovní činnosti jsou v 1. období základního vzdělávání základem všech tematických celků. V jejich 
průběhu jsou uváděny jen základní informace o materiálech, pomůckách a nářadí a to jako nezbytné 
poznatky s ohledem na jejich použití. Žák také u každé práce dostává poučení o bezpečnosti při zacházení 
s nářadím a ochraně zdraví při určité pracovní činnosti. 
Výchovně vzdělávací cíle: 

 rozvíjet jemnou motoriku žáků a jejich manuální zručnost 

 vytvářet při praktických činnostech s různými materiály základní pracovní dovednosti a návyky 

 prostřednictvím pracovní praktické činnosti žáků napomáhat rozvoji jejich rozumové činnosti, 
rozšíření jejich obzoru 

 vést žáky k dovednosti rozlišovat materiály, uvažovat o různých možnostech opracovávání 
materiálů a všímat si jejich vlastností 

 umět rozlišovat jednoduché pracovní nástroje, poznat k čemu slouží, naučit se s nimi bezpečně 
zacházet a volit pro určitou pracovní činnost pracovní nástroj podle jeho vhodnosti 

 postupně vytvářet pozitivní vztah žáků k práci 

 prostřednictvím praktické činnosti s různým materiálem a nástroji pomáhat zpřesňovat představy 
dětí o věcech a jevech okolního světa 

 učit žáky, aby při práci uvažovali, aby věděli, co chtějí dělat a připravili si všechno, co budou k práci 
potřebovat, učit žáky individuálně zodpovídat za kvalitu své práce 

 získávat aktivní vztah k ochraně životního prostředí a utvářet počáteční vědomí o individuálních 
možnostech každého člověka při řešení ekologických problémů 

 dát prostor žákovským nápadům pro praktické práce a tvůrčí činnosti 
2. období 

Pracovní činnosti patří svou podstatou k činnostnímu učení, žáci při nich uplatňují zručnost, své 
individuální dovednosti získané v rodině, mohou realizovat své nápady. Při výuce pracovních činností se 
zaměřujeme na získávání praktických pracovních dovedností a návyků.     

Úkolem vyučovacího předmětu je vytvářet u žáků kladný vztah k práci. V rámci vyučování 
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pracovním činnostem budou mít žáci možnost poznávat různé materiály, opracovávat je, vyrábět určené 
předměty a připravovat pomůcky pro individuální činnosti potřebné při výuce jiných předmětů. Při 
pracovních činnostech bude průběžně zohledňována účelnost i prospěšnost prováděných činností a to 
s ohledem na aktuální potřeby žáků, podmínky školy i na jejich další vzdělávání.  

Pracovní činnosti systematicky ovlivňují rozvoj motoriky a vytváření pracovních dovedností žáků. 
Dobrá výuka pracovním činnostem vede žáky k dobrému osvojování pracovních dovedností a návyků. Žáci 
při praktických činnostech postupně získávají dobré předpoklady ke správné volbě povolání a také 
k pozdějšímu společenskému uplatnění. Učí se také vytrvalosti, tvořivosti, je jim dána možnost realizovat 
vlastní nápady.  

Při pracovních činnostech získávají žáci základní vědomosti o materiálech, se kterými pracují, 
o nástrojích, které k práci používají, i o dalších nástrojích vhodných k opracovávání daného materiálu. 
Seznamují se také s mnohými pracovními postupy, předlohami, návody, jednoduchými náčrty a učí se 
podle nich pracovat. Osvojují si rovněž základní zásady hygieny a bezpečnosti při práci se zvoleným 
materiálem a nástroji, jsou vedeni k jejich respektování. Dále se žáci učí dodržovat pracovní postup, 
organizovat svou práci a udržovat pořádek na pracovním místě, po skončení práce si své místo uklidit.  

Vzdělávání v této oblasti také směřuje k postupnému poznání žáků, že technika je součástí lidské 
kultury a je spojena s pracovní činností lidí. Učí je chápat pracovní činnost jako příležitost k sebeuplatnění. 
Žáci si mají možnost uvědomit, že výroba musí mít určitý podnikatelský záměr. To znamená, že je třeba 
vždy uvažovat o výrobě věcí lidem prospěšných a dobře fungujících, které jsou potom také lépe prodejné. 
Žáky upozorňujeme, že firma může prosperovat, nejen pokud má dobře vymyšlenou a připravenou výrobu, 
ale i dobré ekonomy. Vedeme je k uvědomění si potřeby matematiky i geometrie při všech podnikatelských 
výrobních záměrech. Využíváme poznatky žáků z podnikatelských činností jejich rodičů.  
Výchovně vzdělávací cíle: 

–       rozvíjet manuální dovednosti žáků 
–       vytvářet správné pracovní návyky při práci s nástroji 
–       umět rozlišovat jednoduché pracovní nástroje, poznat, k čemu slouží a uvědomovat si, jak je třeba 

s nimi správně a bezpečně zacházet 
–       vést žáky k dovednosti rozlišovat materiály, uvažovat o různých možnostech opracování 

materiálu, uvažovat o vlastnostech materiálu, zkusit vybrat vhodný materiál pro daný výrobek 
–       učit žáky při práci uvažovat o tom, co je třeba si k práci připravit, co dělat a jak postupovat 
–       mít vytrvalost při dokončení práce a snažit se, aby byl výsledek práce co nejlepší 
–       vytvářet pozitivní vztah žáků k práci 
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–       vést žáky k tomu, aby si všímali práce jiných lidí a snažili se poučit z toho, co vidí 
–       seznámit žáky se základním vybavením kuchyně, pamatovat na bezpečnost a hygienu práce při 

přípravě jednoduchého jídla 
–       naučit žáky zásadám správného stolování 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Výtvarná výchova je vyučována po celou dobu školní docházky vždy 1 hodinu týdně. 
Vyučování probíhá v kmenových třídách (spojených ročnících), specializovaná dílna či kuchyňka ve škole 
chybí. V hodinách je využíváno skupinového i individuálního vyučování. Žáci v průběhu vyučování připravují 
mimo jiné jednoduché pomůcky do vlastních hodin či výrobky u příležitosti společenské akce. 
Na běžnou výuku ve vyučovacích hodinách navazují návštěvy výstav. 

Integrace předmětů  Člověk a svět práce 

Mezipředmětové vztahy  Český jazyk 

 Anglický jazyk 

 Přírodověda 

 Vlastivěda 

 Výtvarná výchova 

 Matematika 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 

 vedeme žáky k sebehodnocení 

 učíme je poznávat a pojmenovat vlastnosti používaných materiálů 

 seznamujeme je s pracovními nástroji a pomůckami 

Kompetence k řešení problémů: 

 při řešení je učíme chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno 
správné řešení 

 vedeme je k aplikaci získaných poznatků v praxi 

Kompetence komunikativní: 

 vedeme žáky k vyjadřování myšlenek, postupů a názorů 

 učíme je při komunikaci užívat správné technické názvosloví 

 vedeme žáky k využívání informačních zdrojů k získání nových poznatků 

Kompetence sociální a personální: 
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 vedeme žáky k práci ve skupinách a vzájemné spolupráci 

 vedeme žáky k dodržování zásad společenského chování 

Kompetence pracovní: 

 seznamujeme je s vhodným materiálem, nářadím, pomůckami a pracovními postupy 

 učíme je pracovat podle pokynů a provádět přiměřené praktické činnost s daným materiálem 

 učíme žáky zvládat elementární dovednosti a činnosti 

 snažíme se dodržovat pořádek a hygienu 

 vedeme je k dodržování bezpečnostní a hygienická pravidla při práci 

 učíme je používat bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály 

 snažíme se o dodržování technologického postupu, pravidel, plnění povinnosti, myslí na ochranu 
svého zdraví a zdraví druhých 

    

Pracovní činnosti 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

stříhá, ohýbá, spojuje, propichuje, navléká, svazuje, 
slepuje, lisuje 

práce s přírodninami, špejlemi, nůžkami, jehlou, nití, 
lepidlem, textiliemi, drátem, fólií aj. 

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

překládá, skládá, stříhá, vystřihuje, trhá, nalepuje, 
slepuje, rozřezává, sešívá, odměřuje, obkresluje 
a vystřihuje podle šablony 

práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou, 

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

hněte, válí, stlačuje, přidává, ubírá, ohýbá práce s různými modelovacími hmotami, s podložkou, 
špachtlí, nožem 

zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

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

poznává vlastnosti hmoty práce s různými modelovacími hmotami, s podložkou, 
špachtlí, nožem 
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ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

porovnává vlastnosti materiálů a nástrojů práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou, 

práce s různými modelovacími hmotami, s podložkou, 
špachtlí, nožem 

práce s textilem 

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

odměřuje a navléká nit, uzlík, šije stehem předním, 
zadním, obnitkovacím 

práce s textilem 

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

sešívá v jednoduchý šev práce s textilem 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy poznává lidové zvyky, tradice, řemesla zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy seznamuje se se základ. nástroji a pomůckami, s jejich 
účelností, způsobem použití a jejich vlastnostmi 

práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou, 

práce s různými modelovacími hmotami, s podložkou, 
špachtlí, nožem 

práce s textilem 

zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

práce s přírodninami 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy určuje vlastnosti materiálu: tvar, barva, povrch tvrdost práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou, 

práce s textilem 

zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

práce s přírodninami 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy rozlišuje přírodní a technické matriály práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou, 

práce s textilem 

zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

práce s přírodninami 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy vytváří si návyk organizace a plánování práce práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou, 

práce s textilem 

zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 
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práce s přírodninami 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy osvojuje si základy bezpečnosti a hygieny práce práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou, 

práce s textilem 

zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

práce s přírodninami 

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

seznamuje se s návodem a předlohami stavebnic, 
s jednotlivými částmi, možnostmi užití 

práce s jednoduchými stavebnicemi z různých 
materiálů 

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

sestavuje modely podle předlohy i podle představy 
z jednoduchých stavebnic 

práce s jednoduchými stavebnicemi z různých 
materiálů 

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

vytváří vlastní plošné i prostorové kompozice ze 
stavebnicových prvků a volného materiálu 

práce ze stavebnic, z kartonových prvků, špejlí, 
odřezků ze dřeva, s lepidlem a spojovacími prvky 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

poznává semena, rostliny, plody, plevele exkurze (zahradnictví, zahrada, sad, pole) 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

provádí nenáročné pokusy a pozorování poznávání podmínek života rostlin, klíčivost, růst 
rostlin, rozmnožování 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny ošetřuje pokojové rostliny práce s materiálem, nástroji a pomůckami: 
květináčem, truhlíkem, konévkou 

zalévání, kypření, rosení, hnojení 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pěstuje některé plodiny (např. hrách, fazole, ředkvička, 
letničky) 

úprava půdy, setí, sázení, ošetřování během vegetace, 
sklizeň 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny podílí se na péči o školní pozemek a zahradu úprava půdy, setí, sázení, ošetřování během vegetace, 
sklizeň 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování umí jednoduchým způsobem upravit stůl jednoduché prostírání 

jednoduché pohoštění ze studené kuchyně, úprava 
ovoce a zeleniny za studena 

nápoje 

zdobné prvky při úpravě stolu 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování dodržuje pravidla správného stolování obsluha a chování u stolu 

udržuje pořádek a čistotu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

pochopení významu řádu a pravidel  bezpečnosti práce 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

hospodaření s materiálem 

    

Pracovní činnosti 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

stříhá, ohýbá, spojuje, propichuje, navléká, svazuje, 
slepuje, lisuje 

práce s přírodninami, špejlemi, nůžkami, jehlou, nití, 
lepidlem, textiliemi, drátem, fólií aj. 

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

překládá, skládá, stříhá, vystřihuje, trhá, nalepuje, 
slepuje, rozřezává, sešívá, odměřuje, obkresluje 
a vystřihuje podle šablony 

práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou 

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

hněte, válí, stlačuje, přidává, ubírá, ohýbá práce s různými modelovacími hmotami, s podložkou, 
špachtlí, nožem 

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

poznává vlastnosti hmoty práce s různými modelovacími hmotami, s podložkou, 
špachtlí, nožem 

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

porovnává vlastnosti materiálů a nástrojů práce s různými modelovacími hmotami, s podložkou, 
špachtlí, nožem 

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

odměřuje a navléká nit, uzlík, šije stehem předním, 
zadním, obnitkovacím 

práce s textilem 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé sešívá v jednoduchý šev práce s textilem 
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předměty z tradičních i netradičních materiálů 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy poznává lidové zvyky, tradice, řemesla zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy seznamuje se se základ. nástroji a pomůckami, s jejich 
účelností, způsobem použití a jejich vlastnostmi 

práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou 

práce s textilem 

zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

práce s přírodninami 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy určuje vlastnosti materiálu: tvar, barva, povrch tvrdost práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou 

práce s textilem 

zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

práce s přírodninami 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy rozlišuje přírodní a technické matriály práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou 

práce s textilem 

zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

práce s přírodninami 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy vytváří si návyk organizace a plánování práce práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou 

práce s textilem 

zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

práce s přírodninami 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy osvojuje si základy bezpečnosti a hygieny práce práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou 

práce s textilem 

zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

práce s přírodninami 

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

seznamuje se s návodem a předlohami stavebnic, s 
jednotlivými částmi, možnostmi užití 

práce s jednoduchými stavebnicemi z různých 
materiálů 
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ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

sestavuje modely podle předlohy i podle představy z 
jednoduchých stavebnic 

práce s jednoduchými stavebnicemi z různých 
materiálů 

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

vytváří vlastní plošné i prostorové kompozice ze 
stavebnicových prvků a volného materiálu 

práce ze stavebnic, z kartonových prvků, špejlí, 
odřezků ze dřeva, s lepidlem a spojovacími prvky 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

poznává semena, rostliny, plody, plevele exkurze (zahradnictví, zahrada, sad, pole) 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

provádí nenáročné pokusy a pozorování poznávání podmínek života rostlin, klíčivost, růst 
rostlin, rozmnožování 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny ošetřuje pokojové rostliny práce s materiálem, nástroji a pomůckami: 
květináčem, truhlíkem, konévkou 

zalévání, kypření, rosení, hnojení 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pěstuje některé plodiny (např. hrách, fazole, ředkvička, 
letničky) 

úprava půdy, setí, sázení, ošetřování během vegetace, 
sklizeň 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny podílí se na péči o školní pozemek a zahradu úprava půdy, setí, sázení, ošetřování během vegetace, 
sklizeň 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování umí jednoduchým způsobem upravit stůl jednoduché prostírání 

jednoduché pohoštění ze studené kuchyně, úprava 
ovoce a zeleniny za studena 

nápoje 

zdobné prvky při úpravě stolu 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování dodržuje pravidla správného stolování obsluha a chování u stolu 

udržuje pořádek a čistotu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

hospodaření s materiálem 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

pochopení významu řádu a pravidel bezpečnosti práce 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

    

Pracovní činnosti 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

stříhá, ohýbá, spojuje, propichuje, navléká, svazuje, 
slepuje, lisuje 

práce s přírodninami, špejlemi, nůžkami, jehlou, nití, 
lepidlem, textiliemi, drátem, fólií aj. 

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

překládá, skládá, stříhá, vystřihuje, trhá, nalepuje, 
slepuje, rozřezává, sešívá, odměřuje, obkresluje a 
vystřihuje podle šablony 

práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou 

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

hněte, válí, stlačuje, přidává, ubírá, ohýbá práce s různými modelovacími hmotami, s podložkou, 
špachtlí, nožem 

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

poznává vlastnosti hmoty práce s různými modelovacími hmotami, s podložkou, 
špachtlí, nožem 

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

porovnává vlastnosti materiálů a nástrojů práce s různými modelovacími hmotami, s podložkou, 
špachtlí, nožem 

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

odměřuje a navléká nit, uzlík, šije stehem předním, 
zadním, obnitkovacím 

práce s textilem 

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

sešívá v jednoduchý šev práce s textilem 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy poznává lidové zvyky, tradice, řemesla zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy seznamuje se se základ. nástroji a pomůckami, s jejich práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou 
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účelností, způsobem použití a jejich vlastnostmi práce s textilem 

zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

práce s přírodninami 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy určuje vlastnosti materiálu: tvar, barva, povrch tvrdost práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou 

práce s textilem 

zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

práce s přírodninami 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy rozlišuje přírodní a technické matriály práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou 

práce s textilem 

zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

práce s přírodninami 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy vytváří si návyk organizace a plánování práce práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou 

práce s textilem 

zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

práce s přírodninami 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy osvojuje si základy bezpečnosti a hygieny práce práce s papírem a kartonem, pravítkem, tužkou 

práce s textilem 

zpracování - kraslice, ozdoby, vizovické pečivo, batika, 
výstavy, muzea aj. 

práce s přírodninami 

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

seznamuje se s návodem a předlohami stavebnic, s 
jednotlivými částmi, možnostmi užití 

práce s jednoduchými stavebnicemi z různých 
materiálů 

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

sestavuje modely podle předlohy i podle představy z 
jednoduchých stavebnic 

práce s jednoduchými stavebnicemi z různých 
materiálů 

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

vytváří vlastní plošné i prostorové kompozice ze 
stavebnicových prvků a volného materiálu 

práce ze stavebnic, z kartonových prvků, špejlí, 
odřezků ze dřeva, s lepidlem a spojovacími prvky 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a poznává semena, rostliny, plody, plevele exkurze (zahradnictví, zahrada, sad, pole) 
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zhodnotí výsledky pozorování 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

provádí nenáročné pokusy a pozorování poznávání podmínek života rostlin, klíčivost, růst 
rostlin, rozmnožování 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny ošetřuje pokojové rostliny práce s materiálem, nástroji a pomůckami: 
květináčem, truhlíkem, konévkou 

zalévání, kypření, rosení, hnojení 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny pěstuje některé plodiny (např. hrách, fazole, ředkvička, 
letničky) 

úprava půdy, setí, sázení, ošetřování během vegetace, 
sklizeň 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny podílí se na péči o školní pozemek a zahradu úprava půdy, setí, sázení, ošetřování během vegetace, 
sklizeň 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování umí jednoduchým způsobem upravit stůl jednoduché prostírání 

jednoduché pohoštění ze studené kuchyně, úprava 
ovoce a zeleniny za studena 

nápoje 

zdobné prvky při úpravě stolu 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování dodržuje pravidla správného stolování obsluha a chování u stolu 

udržuje pořádek a čistotu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

pochopení významu řádu a pravidel bezpečnosti práce 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

hospodaření s materiálem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence komunikativní 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

stříhá, ohýbá, spojuje, propichuje, navléká, svazuje, 
slepuje, lisuje 

práce s přírodninami, špejlemi, nůžkami, jehlou, nití, 
lepidlem, textiliemi, drátem, fólií a dřevem aj. 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu 

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

překládá, skládá, stříhá, trhá, vystřihuje, nalepuje, 
slepuje, rozřezává, sešívá, odměřuje, obkresluje a 
vystřihuje podle šablony 

práce s papírem a kartonem, pravítkem a tužkou, 
pomůcky do matematiky a českého jazyka 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu 

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

určuje vlastnosti papíru, rozlišuje a pojmenovává druhy 
zpracovaného papíru: novinový, balicí, kancelářský, 
kreslicí, karton apod.; druhy papíru v běžné praxi, 
rozlišuje tvar a formát papíru 

polepování kartonů, pomůcky do přírodovědy a 
vlastivědy, sešívání listů, příprava obalů na pomůcky a 
sbírky, desek na uložení materiálů z projektů a pro 
portfolia 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu 

zhotovování polepových papírů (škrobové aj.), 
zhotovování složitějších skládanek a modelů, výrobků 
kašírováním, různé druhy papíru 

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

hněte, válí, stlačuje, přidává, ubírá, ohýbá, poznává 
vlastnosti hmoty 

práce s modelovací hmotou, s podložkou, špachtlí, 
nožem 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu 

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

porovnává vlastnosti materiálů a nástrojů zhotovování různých předmětů, jejich barvení a 
lakování - příprava odlitků ze sádry, odlévání do 
formy, vyškrabávání předkresleného vzoru ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 

a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
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z daného materiálu 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

odměřuje a navléká nit, uzlík, šije stehem předním, 
zadním, křížkovým,  sešívá v jednoduchý šev,  přišívá 
např. háček, očko, poutko, navléká gumu, šňůrku, látá 

práce s přírodninami, špejlemi, nůžkami, jehlou, nití, 
lepidlem, textiliemi, drátem, fólií a dřevem aj. 

práce s nůžkami, jehlou, špendlíky, náprstkem, křídou, 
podložkou na látání a krejčovským metrem, 
jednoduchý výrobek z textilu, drobná oprava oděvu 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

zarovnává bavlněnou tkaninu podle vytažené nitě, 
obruba 

práce s nůžkami, jehlou, špendlíky, náprstkem, křídou, 
podložkou na látání a krejčovským metrem, 
jednoduchý výrobek z textilu, drobná oprava oděvu 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

poznává lidové zvyky, tradice, řemesla práce v keramické dílně - podle podmínek školy 
výroba drobných předmětů z keramiky 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

ovládá a používá pracovní nástroje a pomůcky: způsob 
použití, vhodný výběr materiálů a nástrojů 

práce s přírodninami, špejlemi, nůžkami, jehlou, nití, 
lepidlem, textiliemi, drátem, fólií a dřevem aj. 

práce s modelovací hmotou, s podložkou, špachtlí, 
nožem 

práce s nůžkami, jehlou, špendlíky, náprstkem, křídou, 
podložkou na látání a krejčovským metrem, 
jednoduchý výrobek z textilu, drobná oprava oděvu 

práce s odřezky dřeva, špejlemi, kartonem, brusným 
papírem, šroubovákem, maticovým klíčem 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

dodržuje bezpečnost a hygienu práce, ošetří 
jednoduché zranění 

bezpečnost a hygiena práce, první pomoc 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 

udržuje pořádek na pracovním místě pořádek na pracovním místě 
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poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

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

sestavuje jednoduché modely z konstrukčních stavebnic 
se spojovacími prvky a díly, provádí jejich montáž a 
demontáž 

práce s konstrukčními stavebnicemi se spojovacími 
prvky a díly 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy osvojuje si správné pracovní dovednosti a návyky práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

plánuje vlastní pracovní činnost při zachování 
bezpečnosti a hygieny práce 

bezpečnost a hygiena práce, první pomoc 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

provádí pokusy a pozorování učí se poznávat rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, 
alergie 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

upravuje půdu, seje, sází, ošetřuje během vegetace, 
jednotí, hnojí, sklízí 

ověřování podmínek života rostlin, klíčivost, růst 
rostlin, rychlení, rozmnožování 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

pěstuje rostliny ze semen v místnosti, na zahradě 
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zeleninu aj.) 

pěstování některé pokojové rostliny, plodiny, letničky, 
zeleninu 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

používá květináč, truhlík, kolík, hrábě, motyčku, lopatku pěstování některé pokojové rostliny, plodiny, letničky, 
zeleninu 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně používá vybavení kuchyně základní vybavení kuchyně 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm připraví samostatně jednoduchý pokrm výběr a nákup potravin pro přípravu jednoduchého 
jídla, zásady skladování potravin, příprava jednoduché 
snídaně, přesnídávky 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

jednoduše upraví stůl práce s modelovací hmotou, s podložkou, špachtlí, 
nožem 

příprava stolu pro běžné i slavnostní stolování, zdobné 
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prvky při úpravě stolu (např. úprava květin) 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování chová se společensky u stolu práce s modelovací hmotou, s podložkou, špachtlí, 
nožem 

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

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

hospodaření s materiálem 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

pochopení významu řádu a pravidel bezpečnosti práce 

    

Pracovní činnosti 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 
 Kompetence k řešení problémů 
 Kompetence sociální a personální 
 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu 

stříhá, ohýbá, spojuje, propichuje, navléká, svazuje, 
slepuje, lisuje 

práce s přírodninami, špejlemi, nůžkami, jehlou, nití, 
lepidlem, textiliemi, drátem, fólií a dřevem aj. 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu 

překládá, skládá, stříhá, trhá, vystřihuje, nalepuje, 
slepuje, rozřezává, sešívá, odměřuje, obkresluje a 
vystřihuje podle šablony 

práce s papírem a kartonem, pravítkem a tužkou, 
pomůcky do matematiky a českého jazyka 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu 

určuje vlastnosti papíru, rozlišuje a pojmenovává druhy 
zpracovaného papíru: novinový, balicí, kancelářský, 
kreslicí, karton apod.; druhy papíru v běžné praxi, 
rozlišuje tvar a formát papíru 

polepování kartonů, pomůcky do přírodovědy a 
vlastivědy, sešívání listů, příprava obalů na pomůcky a 
sbírky, desek na uložení materiálů z projektů a pro 
portfolia 

zhotovování polepových papírů (škrobové aj.), 
zhotovování složitějších skládanek a modelů, výrobků 
kašírováním, různé druhy papíru 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu 

hněte, válí, stlačuje, přidává, ubírá, ohýbá, poznává 
vlastnosti hmoty 

práce s modelovací hmotou, s podložkou, špachtlí, 
nožem 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu 

porovnává vlastnosti materiálů a nástrojů zhotovování různých předmětů, jejich barvení a 
lakování - příprava odlitků ze sádry, odlévání do 
formy, vyškrabávání předkresleného vzoru 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

odměřuje a navléká nit, uzlík, šije stehem předním, 
zadním, křížkovým,  sešívá v jednoduchý šev,  přišívá 
např. háček, očko, poutko, navléká gumu, šňůrku, látá 

práce s přírodninami, špejlemi, nůžkami, jehlou, nití, 
lepidlem, textiliemi, drátem, fólií a dřevem aj. 

práce s nůžkami, jehlou, špendlíky, náprstkem, křídou, 
podložkou na látání a krejčovským metrem, 
jednoduchý výrobek z textilu, drobná oprava oděvu 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

zarovnává bavlněnou tkaninu podle vytažené nitě, 
obruba 

práce s nůžkami, jehlou, špendlíky, náprstkem, křídou, 
podložkou na látání a krejčovským metrem, 
jednoduchý výrobek z textilu, drobná oprava oděvu 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

poznává lidové zvyky, tradice, řemesla práce v keramické dílně - podle podmínek školy 
výroba drobných předmětů z keramiky 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

ovládá a používá pracovní nástroje a pomůcky: způsob 
použití, vhodný výběr materiálů a nástrojů 

práce s přírodninami, špejlemi, nůžkami, jehlou, nití, 
lepidlem, textiliemi, drátem, fólií a dřevem aj. 

práce s modelovací hmotou, s podložkou, špachtlí, 
nožem 
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Pracovní činnosti 5. ročník  

práce s nůžkami, jehlou, špendlíky, náprstkem, křídou, 
podložkou na látání a krejčovským metrem, 
jednoduchý výrobek z textilu, drobná oprava oděvu 

práce s odřezky dřeva, špejlemi, kartonem, brusným 
papírem, šroubovákem, maticovým klíčem 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

dodržuje bezpečnost a hygienu práce, ošetří 
jednoduché zranění 

bezpečnost a hygiena práce, první pomoc 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

udržuje pořádek na pracovním místě pořádek na pracovním místě 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

sestavuje jednoduché modely z konstrukčních stavebnic 
se spojovacími prvky a díly, provádí jejich montáž a 
demontáž 

práce s konstrukčními stavebnicemi se spojovacími 
prvky a díly 

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 

osvojuje si správné pracovní dovednosti a návyky práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

plánuje vlastní pracovní činnost při zachování 
bezpečnosti a hygieny práce 

bezpečnost a hygiena práce, první pomoc 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 
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Pracovní činnosti 5. ročník  

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

provádí pokusy a pozorování učí se poznávat rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, 
alergie 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

upravuje půdu, seje, sází, ošetřuje během vegetace, 
jednotí, hnojí, sklízí 

ověřování podmínek života rostlin, klíčivost, růst 
rostlin, rychlení, rozmnožování 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

pěstuje rostliny ze semen v místnosti, na zahradě 
(okrasné rostliny, léčivky, koření, zeleninu aj.) 

pěstování některé pokojové rostliny, plodiny, letničky, 
zeleninu 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

používá květináč, truhlík, kolík, hrábě, motyčku, lopatku pěstování některé pokojové rostliny, plodiny, letničky, 
zeleninu 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně používá vybavení kuchyně základní vybavení kuchyně 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm připraví samostatně jednoduchý pokrm výběr a nákup potravin pro přípravu jednoduchého 
jídla, zásady skladování potravin, příprava jednoduché 
snídaně, přesnídávky 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

jednoduše upraví stůl příprava stolu pro běžné i slavnostní stolování, zdobné 
prvky při úpravě stolu (např. úprava květin) 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

chová se společensky u stolu společenské chování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

hospodaření s materiálem 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

pochopení významu řádu a pravidel bezpečnosti práce 
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

6.1 Způsoby hodnocení  

Předpokladem úspěšného plnění vytyčených cílů naší školy v oblasti hodnocení vzdělávacích 

výsledků žáků je, aby každý žák dostával dostatečný prostor ke  zvládnutí a osvojení učiva. Aby 

učivo mohlo v  následujících obdobích vzdělávání plnit svoji funkci prostředníka k dosažení 

očekávaných výstupů RVP ZV, nestačí je s žáky pouze probrat, ale je třeba, aby si žáci základní 

učivo skutečně dobře osvojili. Kde si to učitelé uvědomují, nalezneme vždy dobře naučené třídy. 

Dobrému zvládnutí učiva našeho ŠVP napomáháme v první řadě činnostními způsoby učení, 

spojenými s hovorem žáků a komunikací mezi žáky a učitelem i žáky mezi sebou. Při probírání 

nového učiva dbáme na to, abychom ho dobře propojili s učivem předcházejícím, na které nové 

učivo navazuje. Takové myšlenkové operace (propojení předcházejícího a navazujícího) není 

většina žáků schopna, zvláště ne v mladším školním věku. Tento fakt bereme stále na zřetel. 

Snažíme se, aby učivo bylo vzájemně provázané, neboť to žákům velmi pomáhá při osvojování 

nového učiva a dosahování očekávaných výstupů. Žáky také průběžně informujeme, proč se určité 

látce učí. Neočekáváme, že žáci sami pochopí, proč se čemu učí. Neznalost cíle, smyslu a tápání 

žáků je negativním faktorem pro pozitivní motivaci k učení. Usilujeme proto o to, aby vazba mezi 

předcházejícím a navazujícím učivem byla analogická. Po upozornění na analogii (obdobnost) 

přijímají žáci novou látku snadněji a důkladněji. Žáky směřujeme ke „znovuobjevování“ poznatků, 

k úvahám nad činnostmi obdobnými s těmi, které jim byly předloženy u látky předešlé.  

Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, 

ale v celém procesu učení. Při výuce žáky co nejvíce chválíme, dbáme na pozitivní ladění 

hodnotících soudů. Pomáháme žákům předcházet chybám, dodáváme jim důvěru v jejich 

schopnost předkládané učivo dobře zvládnout a povzbuzujeme je. S žáky jednáme tak, aby neměli 

strach vyjádřit svůj názor. Pozitivně přijímáme i nesprávné závěry žáků, dáváme jim prostor pro 

otázky, trpělivě žákům odpovídáme a věnujeme jim individuální pozornost. Pomocí často 

zařazované činnostní zpětné vazby zjišťujeme případné nedostatky žáků hned v zárodku 

a průběžně je odstraňujeme.  

Na chyby upozorňujeme žáky včasně, bezprostředně, vstřícně, přátelsky a důsledně. Vyhýbáme se 

zaujatosti, nahodilosti či opožděnému hodnocení. Dbáme, abychom v žácích nevytvářeli pocit, že 

si nemohou ve svých úsudcích věřit nebo že jsou horší než jejich spolužáci. Umožňujeme průběžně 

žákům poznání, že chyba se může vyskytovat v každé lidské činnosti, může mít však pro člověka 

různé následky podle její závažnosti. Není proto potřeba se chyby bát, ale umět se z ní poučit 

a příště být třeba pozornější nebo se nad problémem nejprve zamyslet. Žáky vedeme 

přes sebehodnocení a samokontrolu k dovednosti něco provést dokonale – bez chyby – 
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a v přiměřeném čase. S chybou pracujeme tak, aby vyzývala žáka k většímu soustředění na plnění 

úkolu, k důslednější kontrole své práce, k sebepoznání svých schopností.  

Ve škole žáky hodnotíme nejprve při činnostech, při kterých máme možnost sledovat, jak pracují. 

Oceňujeme jejich snahu, pozornost, hodnotíme vyjadřování závěrů, oceňujeme jejich nápady. 

Snažíme se neustále upozorňovat na klady určitých žáků, abychom umožnili ostatním chybujícím 

podle jejich vzoru odstraňovat drobné nedostatky ve své práci a být tak také úspěšní. Pozitivně 

laděná průběžná hodnocení a prožité pocity úspěchu při činnostech motivují žáky k učení, posilují 

jejich sebedůvěru a vedou je k vnitřnímu uspokojení. Tyto faktory mají pozitivní vliv na rozvoj 

klíčových kompetencí a na dobré osvojení učiva žáky.  

Snažíme se také o to, aby v době písemných nebo ústních hodnocení žáků, zvládalo co nejvíce 

žáků učivo zcela bezpečně. Ústní hodnocení, klasifikace i písemná hodnocení mají v počátečním 

období základního vzdělávání funkci především výchovnou a motivační nejedná se 

nikdy o aritmetické průměry.  

Učitele se v počátečním období vzdělávání snaží především udržet, popřípadě vzbudit zájem žáků 

o učení, umožnit všem žákům osvojit si základní učivo potřebné pro další vzdělávání a pomoci 

všem žákům zformovat základy pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí. Z hlediska dalšího 

zdravého vývoje žáků je důležité umět je dovést k takovému zvládnutí učiva, aby co nejvíce z nich 

mohlo být v těchto ročnících hodnoceno známkou výborně nebo chvalitebně. 

Hodnocení známkou doplňujeme v tomto období povzbuzujícím pozitivním písemným 

hodnocením.  

Poznámka: Zkušenost učitelů s velmi dobrými výchovnými a vzdělávacími výsledky nám ukázala, 

že samotné písemné hodnocení v počátečním období je pro žáky často málo podnětné. To, co je 

pro ně povzbudivé a motivující, je jasně vyjádřená pochvala k určité činnosti nebo odpovědi, 

hvězdička, razítko, obrázek a bezesporu jednička. Pozitivní efekt hodnocení známkou „1“ 

zvyšujeme tak, že ji doplníme krátkou, třeba i jednoslovně vyjádřenou pochvalou.  

Žáci jsou vždy o způsobech a kritériích hodnocení informováni. Chceme docílit, aby si uvědomili, 

čemu se učí a proč, aby přitom věděli, jaké činnosti zvládli, co už umí, co ještě musí vylepšit a co se 

po nich požaduje a z čeho mohou být zkoušeni. Velmi často potom žáci ústní nebo písemné 

zkoušení sami vyžadují a neobávají se ho. Prověřování vědomostí pak pro ně není stresovou 

situací nebo dokonce trestem, ale umožňuje jim ukázat, co se naučili, jak umějí využít svých 

poznatků při řešení předložených úloh, otázek a úkolů a jak usilovně se připravovali, aby získali 

dobré hodnocení, pěknou známku. Dobrý výsledek posiluje jejich sebedůvěru a motivuje je pro 

další činnosti a poznávání.  

Poznámka: Pozitivní výsledky třídy při prověřování učiva posilují i sebevědomí učitele, vedou 

k zamyšlení nad způsoby práce, kterými byly dobré výsledky dosaženy. Naplňují vnitřním 

uspokojením. Pocit uspokojení a radosti dodává chuť do další práce, přenáší se na žáky i na jejich 
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rodiče. Učitelé se stávají uznávanými profesionály ve svém oboru, jejich práce je ceněna rodiči 

žáků, často i kolegy. Hodnocením práce svých žáků hodnotíme i svoji schopnost něčemu dobře 

naučit a výchovně na žáky působit.  

6.2 Kritéria hodnocení  

Hodnotíme ústně, písemně nebo pomocí testů.  

Ústní vyjádření hodnocení žáka slouží k informovanosti žáka o zvládnutí učiva. Má mít funkci 

pozitivní motivace. Mělo by s dostatečným předstihem předcházet písemnému hodnocení.  

Před zadáním jakékoli prověrky nebo testu předem zvažujeme, zda:  

1. má hodnotit naučení určitým poznatkům,  

2. má diagnostikovat učební problémy.  

U otázek, úloh, testů, diktátů aj., uváděných v učebnicích, předem posuzujeme jejich vhodnost 

pro žáky určité třídy. Při vymýšlení otázek nebo při úpravě jejich znění je vhodné, aby je 

překontroloval ještě jiný učitel, a to kvůli porozumění formulaci otázek žákem i kvůli posouzení 

jejich jednoznačnosti. Dbáme na to, aby znění úkolů a otázek bylo jasné, aby při zjišťování 

vzdělávacích výsledků nedocházelo k záměně nepochopení zadání za neznalost.  

Při prověřování vědomostí se držíme těchto zásad  

1. prověřujeme a hodnotíme to, o čem víme, že jsme žáky učili a naučili;  

2. dbáme, aby příklady, diktované věty nebo testy určené k hodnocení žáků obsahovaly jen 

to, co bylo s žáky dostatečně procvičeno;  

3. dbáme, aby zadání úloh bylo věku žáků přiměřené tj. formulované tak, aby mu žáci 

určitého věku mohli dobře porozumět, aby o úkolu měli již nějaké povědomí, aby se již 

s podobným úkolem někdy setkali;  

4. ústní zkoušení vedeme tak, abychom při něm zjišťovali, co žák umí, ne to, co ještě neumí;  

5. písemnou práci na závěr určitého celku nezadáváme předčasně, ale až když žáci svými 

projevy prokazují, že jsou na písemnou práci vybaveni vědomostmi;  

6. při prověřování učiva probíraného před delší dobou ho s žáky nejprve nějakou formou 

zopakujeme, a to alespoň krátce a v několika po sobě jdoucích hodinách;  

7. při celkovém hodnocení žáka bereme v úvahu a hodnotíme i pokrok, jaký žák za určité 

období udělal a jaká byla jeho snaha k odstranění nedostatků;  
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8. všechna hodnocení vyjadřujeme jako objektivní informaci povzbudivého charakteru.  

Kritéria pro stanovení známky v testech a prověrkách  

Při hodnocení testů a prověrek používáme nejčastěji bodový systém, který přepočítáváme na 

procenta. Pro jednotlivé známky je stanovený procentuální rozsah jednotlivých klasifikačních 

stupňů.  

Procentuální rozsah  Známka  

100% - 90%  1  

89% - 70%  2  

69% - 40%  3  

39% - 20%  4  

19% a méně  5  

Každý žák je vybaven více či méně odlišnými individuálními předpoklady pro učení, jako jsou 

nadání, úsudek a píle. Také před vstupem do školy se v různé míře v rodině zabývali rozvíjením 

určitých dovedností a dítě mělo i různě podnětné prostředí, to znamená, že jsou v počátcích 

vzdělávání (a tím může být vlastně celé první období vzdělávání na základní škole) mezi žáky často 

dosti výrazné rozdíly. Za pomoci činnostních přístupů, diferenciace a v neposlední řadě pozitivního 

hodnocení se proto učitelé snaží ve škole při vzdělávání dosáhnout toho, aby všichni žáci zvládali 

základní učivo výborně. Při klasifikačním způsobu hodnocení je pak mezi žáky určitý rozdíl hlavně 

ve známce výborně. Někteří žáci při činnostech a samostatném plnění úkolů prokazují mnoho 

schopností např. aplikovat, objevovat, provádět analýzu aj., některým naopak trvá déle, než 

dojdou k zvládnutí učiva na výbornou a nemají zatím možnost se příliš v dalších schopnostech 

projevit. Obě skupiny žáků se snažíme hodnotit známkou výborně. Abychom však nevyvolávali 

v žácích určitý pocit nespravedlnosti, je v takových případech nejlepším osvědčeným způsobem 

kombinovat známku výborně s pozitivním ústním hodnocením, které krátce a jasně vyjádří 

projevené schopnosti nadaného žáka. Známky výborně se tím od sebe odliší. Někdy také tyto 

výrazně výborné žáka povyšujeme za odměnu do pozice našich pomocníků.  

Cílem školy v počátečním období základního vzdělávání je podněcovat žáky k výše uvedeným 

dovednostem. Usilujeme o to, aby pokud možno všichni žáci pochopili a osvojili si učivo určené 

pro toto období výborně nebo jen s malými nedostatky, tedy chvalitebně. Je to významný 

předpoklad pro úspěšné vytváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků v dalších obdobích 

základního vzdělávání.  

Klasifikace spojená se slovním hodnocením patří mezi inovační způsoby hodnocení žák a na řadě 

škol se prakticky osvědčila. Tento způsob využíváme i na naší škole. V 1. ročníku se nám osvědčil 

kromě vysvědčení i „dopis rodičům“, ve kterém chválíme jejich dítě za všechno, co se mu dařilo, 

upozorníme i na to, co v budoucnosti může pozitivně ovlivnit jeho posun k co nejlepším 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA  

262 

výsledkům. Snažíme se ale také upozorňovat včas i na problematické oblasti, na které tak budeme 

mít společně s rodiči dostatečně dlouhou dobu k nápravě, aby dítě mohlo být úspěšné i později 

např. na konci školního roku. Pozitivní kombinovaná klasifikace se nám na škole velmi osvědčila.  

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé 

předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně 

správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského 

poradenského zařízení.  

Předmětné právní předpisy k hodnocení a klasifikaci  

1. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), § 51 – 53  

2. Vyhláška č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky, § 14 – 16  

3. Klasifikační řád Základní školy v Olbramovicích schválený Školskou radou 31. 8. 2012 

 


