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1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP:  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

MOTIVAČNÍ NÁZEV:  CESTA  

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola Vysoký Chlumec, příspěvková organizace  

ADRESA ŠKOLY:   Vysoký Chlumec 5, Vysoký Chlumec 262 52  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Veronika Křenková  

KONTAKT:   zsamsvysokychlumec.cz, skola@zsamsvysokychlumec.cz  

IČ:  75030276  

RED-IZO:  600054845  

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:   Mgr. Veronika Křenková, Mgr. Olga Trachtová Hadáčková   

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Městys Vysoký Chlumec  

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Vysoký Chlumec 14; 262 52  

KONTAKTY:   www.vysoky-chlumec.cz; tel: 318 865 575  

1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST OD:  1. 9. 2022  

ČÍSLO JEDNACÍ:  200/2021  

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:  30. 8. 2022  

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  22. 8. 2022  
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2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Chlumec, příspěvková organizace, je málotřídní škola. Škola 

se řadí svým počtem žáků mezi velmi malé školy.  

2.2 Umístění školy  

Škola se nachází uprostřed městyse Vysoký Chlumec, který je domovem většiny žáků. Díky dobrým 

dopravním spojům a blízkosti autobusové zastávky je dostupná i dětem z okolních vesnic (Pořešice, 

Vápenice) a nedalekých Sedlčan.  

2.3 Charakteristika žáků  

Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují 

automobily rodičů či pěšky. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků.  

Naše škola je vybavena výtahem.  

2.4 Podmínky školy  

Uspořádání školy je málotřídní. Škola má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici zařízení 

školního stravování, které se nachází v budově školy.  

Vyučování probíhá v českém jazyce.  

Školní budova je jedna, ve venkovním areálu se nachází pěstitelský pozemek a zahrada. 

Bezbariérový přístup je zajištěn po celém areálu. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, 

školní dvůr, herna. Žákům jsou k dispozici šatny.  

Škola disponuje ICT učebnou. Poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 11 

pracovních stanic a tablety. Bezdrátové připojení je v celé škole.  

Škola spolupracuje s externími specialisty v oborech literatura a umění a protidrogová prevence.  

2.5 Vlastní hodnocení školy  

2.5.1 Oblasti autoevaluace  

 materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání  

 průběh vzdělávání  

 školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou  
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 výsledky vzdělávání  

 řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

 soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání  

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace  

Podmínky ke vzdělání:  

 obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky, realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, 

strategie učení cizímu jazyku, rozvoj kompetencí k učení), školní vzdělávací program,  

 podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole), 

ekonomické, materiální, personální,  

 podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima 

učitel. sboru), spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem, systém podpory 

žákům/dětem, zohlednění individuálních potřeb žáků/dětí,  

 vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - 

partnerství školy a externí vztahy, profesionalita a rozvoj lidských zdrojů, strategické řízení,  

 výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí), klíčové 

kompetence, motivace (motivace žáků), postoje (postoje žáků ke škole), úspěšnost 

absolventů, znalosti a dovednosti  

2.5.3 Nástroje autoevaluace  

 analýza školní dokumentace  

 hospitace vedením (ředitelka nebo jím určený pedagogický pracovník)  

 zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků  

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností  

Autoevaluační činnosti jsou prováděny nepravidelně.    

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi  

Škola spolupracuje s institucemi:  

 místní a regionální instituce: MAS Sedlčany, knihovna Sedlčany  

 obec/město: Městys Vysoký Chlumec - důchodci, spolek žen  

 sdružení rodičů a přátel školy  

 školská rada  
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2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

Společné akce žáků a rodičů: mimoškolní akce (výlety, exkurze), ostatní slavnosti, projektové dny, 

třídní schůzky, vánoční slavnost.  

Pravidelné školní akce: den otevřených dveří, divadlo, jarmark, sezónní besídky.   

2.8 Charakteristika pedagogického sboru  

Na škole působí okolo 5 pedagogů, včetně ředitelky školy. Kvalifikovanost učitelského sboru se 

pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení pedagogové. Počet 

pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 4.  

2.9 Dlouhodobé projekty  

Karty ctností  

Školní časopis  

Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: 

ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní. Příprava, realizace a evaluace projektů zvyšují 

efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků.  
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3 Charakteristika ŠVP  

3.1 Zaměření školy  

Zaměření školy:  

Naše škola patří mezi málotřídní školy, které nabízí dětem vzdělávání v samostatných třídách dle 

ročníků, ale také práci ve věkově smíšených skupinách, což přináší žákům mnoho výhod. 

V málotřídkách se totiž přirozeně rozvíjí a dále uplatňuje smysl pro spolupráci. Starší si občas něco 

zopakují s mladšími, mladší se něco jen tak mimochodem naučí od starších. Děti různých věkových 

skupin se musí naučit vzájemně respektovat a spolupracovat. Taktéž se žáci učí pracovat 

samostatně, učí se rozvrhnout si svou práci tak, aby byla efektivní.  

Od školního roku 2022-2023 zavádíme znaky vzdělávacího programu Začít spolu, např. Ranní 

a reflektivní kruh, společné učení, centra aktivit, širší spolupráce s rodinou.   

Nízký počet žáků v každém ročníku umožňuje učiteli okamžitou zpětnou vazbu, informaci 

o zvládnutí učiva. V takovém kolektivu učitel zná potřeby každého žáka, je s žákem v úzkém 

kontaktu a má možnost s ním individuálně pracovat. To se týká také žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami i žáků nadaných.  

Vesnická škola umožňuje dětem základy vzdělání, aniž by musely opustit bezpečí svého bydliště, ale 

je otevřená všem, kteří hledají z plně organizované školy jinou možnost vzdělání. Naše škola je 

otevřená také rodinám, které hledají pro své děti individuální vzdělávání.  

Již několik let využíváme v matematice metodu prof. Hejného, spolupracujeme se společností H-

Mat. V hodinách angličtiny pracujeme metodou WOW! English. V českém jazyce 

a ostatních předmětech nás provází učebnice nové řady nakladatelství Fraus. Informatiku doplňuje 

robot Emil – program ze společnosti H-Mat, kde se využívá taktéž didaktika prof. Hejného.  

Důležitou součástí našeho vzdělávacího programu je Etická výchova prostřednictvím Karet ctností. 

Každý měsíc je vyhrazen jednomu tématu, jako je poctivost, spolupráce, vlastenectví, komunikace 

atd.  

Naše škola využívá místního historického a přírodního potenciálu. Otevírá žákům bohatství 

kulturního dědictví našich předků v místě bydliště. Taktéž čerpá ve výuce z blízkosti ekosystému 

lesa, rybníka, louky i zahrady. Velká školní zahrada ve Vysokém Chlumci nabízí mnoho možností 

výuky i relaxace venku po celý školní rok.  

Jako málotřídní škola s malým počtem dětí nabízíme svým žákům rodinné prostředí, individuální 

přístup, velkou možnost využití různých efektivních a moderních metod výuky. V naší škole 

vytváříme podmínky pro vzdělávání všech dětí včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami 
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(děti zdravotně postižené či znevýhodněné nebo děti sociálně znevýhodněné, ale také mimořádně 

nadané).  

Vedeme žáky k úctě k životu a k hodnotám vycházejících z křesťanských kořenů evropské kultury. 

Podporujeme rozvoj osobnosti žáků, jejich individualitu, sebeúctu, identitu, příslušnost k obci, 

regionu a státu. Považujeme za důležité ukázat dětem cestu zdravého životního stylu. Vedeme je 

ke kladnému vztahu k životnímu prostředí a ke spoluodpovědnosti za něj.  

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k 
učení 

o Dle možností využíváme konkrétní názornou pomůcku, aby žák využil 
co nejvíce smyslů při učení. 

o Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním – namalování, 
převyprávění, stručný zápis textu. 

o Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace 
v literatuře a na internetu. 

o Žáci se zúčastní různých soutěží ve všech předmětech. 
o mnohé úkoly řeší společně ve skupinách. 
o Postupně vedeme k samostatnosti a tvořivosti. 
o Dáváme možnost žákům využívat jejich vlastní zkušenosti ve výuce. 
o Vytváříme návyky k samostatnému učení. 
o Snažíme se o propojení některých výukových předmětů, o jejich 

návaznost a tím i o lepší pochopení souvislostí a probrané látky. 
o Vedeme žáky k sebehodnocení a hodnocení druhých. 
o Učitelé motivují žáky k učení oceněním, povzbuzením. 

Kompetence k 
řešení problémů 

o Při výuce využíváme problémové úlohy z praktického života. 
o Vedeme žáky k samostatnému myšlení, k utváření vlastního názoru a 

jeho obhájení. 
o V jednotlivých předmětech učíme žáky řešit problémy, které mají 

souvislost s daným předmětem. 
o Vedeme žáky k tomu, aby hledali způsob řešení problému 

samostatně, ale i při spolupráci ve skupině. 
o Chceme, aby byl žák samostatně schopen vyhledat materiály 

související s  řešením problému z různých možných zdrojů (ústních, 
tištěných, počítačových, televizních…), orientovat se v nich a použít je 
k samotnému řešení problému. 

Kompetence 
komunikativní 

o Vedeme žáky k vhodné komunikaci mezi sebou, s učiteli a s ostatními 
dospělými ve škole i mimo školu. 

o Učíme žáky formulovat a vyjadřovat své názory a pocity v ranním 
kruhu, v rámci diskuse, diskusních skupin, učíme je pravidlům diskuse 
a pravidlům práce ve skupině. 

o Učíme děti naslouchat a respektovat názor jiných. 
o S ohledem na věk vedeme žáky k schopnosti formulování a 

vyjadřování svých myšlenek v písemném či ústním projevu. 
o Seznamujeme žáky s různými typy textů a záznamů, obrazových 

materiálů, běžně   užívaných gest. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

o Učíme žáky základním občanským dovednostem – telefonování, psaní 
dopisů a krátkých zpráv. 

o Vedeme žáky ke kultivovanému ústnímu projevu - ústní zkoušení 
referáty, přednes na tradičních besídkách. 

o Učíme žáky práci s internetem, komunikovat prostřednictvím 
elektronické pošty. 

o Ve výtvarné a hudební výchově necháváme žáky pokusit se vyjádřit 
své dojmy. 

o Žáci se podílení na záznamech o dění ve škole. 
o Učíme žáky cizí jazyk. 

Kompetence 
sociální a 
personální 

o Žáci poznávají svou roli ve třídě, v rodině a mezi ostatními lidmi. 
o Ve vyučování pracují děti ve skupinách, vzájemně si pomáhají. 
o Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat své role ve skupině. 
o Vedeme žáky, aby v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami 

byli ochotni pomoc prokázat. 
o Směřujeme žáky ke vzájemné ohleduplnosti a úctě, vzájemné 

toleranci. 

Kompetence 
občanské 

o Vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování, společenských 
norem, zákonů. 

o Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. 
o Děti se učí respektovat individuální rozdíly (národnostní, kulturní). 
o Učíme žáky podat první pomoc, vědomě pečovat o své zdraví, vyhýbat 

se situacím ohrožujícím jejich život, zareagovat v krizových situacích. 
o Umožňujeme žákům v rámci školy návštěvu divadla a různých 

kulturních či sportovních akcí v okolí školy. 
o Podporujeme u žáků ekologické cítění (třídění odpadu, úklid školního 

pozemku, hospodaření s teplem, výlety za poznáním přírody). 

Kompetence 
pracovní 

o Umožňujeme žákům získat zručnost při práci s různými materiály. 
o Vedeme k udržování pořádku na pracovním místě. 
o Děti se učí zodpovědnosti při plnění různých úkolů a služeb. 
o Dohlížíme na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při 

pracovních činnostech. 
o Žáci jsou vedeni k poznávání různých oborů lidské činnosti. 

Kompetence 
digitální 

o Učíme žáky ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a 
služby; využíváme je při učení i při zapojení do života školy a do 
společnosti; žáci samostatně rozhodují, které technologie pro jakou 
činnost či řešený problém použít. 

o Vedeme žáky k tomu, aby získávali, vyhledávali, kriticky posuzovali, 
spravovali a sdíleli data, informace a digitální obsah, aby k tomu volili 
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a 
účelu. 

o Učíme žáky vytvářet a upravovat digitální obsah, kombinovat různé 
formáty, vyjadřovat se za pomoci digitálních prostředků. 

o Vedeme žáky k tomu, aby si díky využívání digitálních technologií 
usnadnili práci, zautomatizovali rutinní činnosti, zefektivnili či 
zjednodušili své pracovní postupy a zkvalitnili výsledky své práce. 

o Vedeme žáky k pochopení významu digitálních technologií pro lidskou 
společnost, seznamujeme je s novými technologiemi, vedeme ke 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

kritickému hodnocení jejích přínosů a reflektování rizik jejich 
využívání. 

o Učíme žáky předcházet situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, 
situacím s negativním dopadem na jejich tělesné a duševní zdraví i 
zdraví ostatních; při spolupráci, komunikaci a sdílení informací 
v digitálním prostředí je vedeme k etickému jednání. 

    

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

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

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného 

poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými 

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

a dovedností.   

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

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 v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV.  

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných  

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

PLPP škola nevypracovává, individuální vzdělávací potřeby žáků v 1. stupni podpůrných opatření 

reflektuje v rámci běžně výuky.  

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

Pokud má žák IVP přiznán v rámci podpůrných opatření, je k jeho vytvoření a realizaci školou kromě 

doporučení školského poradenského zařízení nutná žádost zákonného zástupce žáka, kterou 

následně posuzuje a schvaluje ředitelka školy. IVP žáka mimořádné nadaného sestavuje třídní 

učitelka ve spolupráci s ostatními pedagogy, školským poradenským zařízením a rodiči žáka. IVP má 

písemnou podobu, může být doplňován a upravován i v průběhu školního roku podle potřeby. 

Informace o IVP jsou zaznamenány do školní matriky.  
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3.5 Začlenění průřezových témat  

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

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

Rozvoj schopností 
poznávání 

Čj, Aj, Prv, Vv, 
Hv  

Čj, Aj, Prv, Vv, 
Hv  

Čj, Aj, Prv, Vv, 
Hv  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Vl, Vv, Hv  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Vl, Př, Vv, Hv  

Sebepoznání a 
sebepojetí 

Čj, Vv, Tv, Pč  Čj, Vv, Tv, Pč  Čj, Vv, Tv, Pč  Čj, Ma, Vv, Tv, 
Pč  

Čj, Ma, Př, Vv, 
Hv, Tv, Pč  

Seberegulace a 
sebeorganizace 

Čj, Vv  Čj, Vv  Čj, Vv  Inf, Čj, Ma, Vv, 
Hv  

Inf, Čj, Ma, Vv, 
Hv  

Psychohygiena Čj, Vv, Hv  Čj, Vv, Hv  Čj, Vv, Hv  Inf, Čj, Vv, Hv  Inf, Čj, Vv, Hv  

Kreativita Čj, Aj, Vv, Hv, 
Pč  

Čj, Aj, Vv, Hv, 
Pč  

Čj, Aj, Vv, Hv, 
Pč  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Vv, Hv, Pč  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Vv, Hv, Pč  

Poznávání lidí Čj, Aj, Prv, Vv, 
Tv  

Čj, Aj, Vv, Tv  Čj, Aj, Vv, Tv  Čj, Aj, Ma, Vl, 
Vv, Tv  

Čj, Aj, Ma, Vl, 
Vv, Tv  

Mezilidské vztahy Čj, Aj, Prv, Vv, 
Pč  

Čj, Aj, Prv, Vv, 
Pč  

Čj, Aj, Prv, Vv, 
Pč  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Vv, Pč  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Př, Vv, Pč  

Komunikace Čj, Aj, Vv, Hv, 
Tv, Pč  

Čj, Aj, Prv, Vv, 
Hv, Tv, Pč  

Čj, Aj, Prv, Vv, 
Tv, Pč  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Vv, Hv, Tv, Pč  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Vv, Hv, Tv, Pč  

Kooperace a 
kompetice 

Čj, Aj, Vv, Pč  Čj, Aj, Vv, Pč  Čj, Aj, Prv, Vv, 
Pč  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Vv, Hv, Pč  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Vl, Vv, Hv, Pč  

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti 

Čj, Aj, Ma, Vv, 
Tv, Pč  

Čj, Aj, Ma, Prv, 
Vv, Tv, Pč  

Čj, Aj, Ma, Prv, 
Vv, Tv, Pč  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Vv, Tv, Pč  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Vv, Tv, Pč  

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

Čj, Aj, Prv, Vv, 
Pč  

Čj, Aj, Prv, Vv, 
Pč  

Čj, Aj, Prv, Vv, 
Pč  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Vl, Vv, Pč  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Vl, Vv, Hv, Pč  

Občanská společnost 
a škola 

Aj, Prv, Vv, Pč  Aj, Vv, Pč  Aj, Prv, Vv, Pč  Inf, Aj, Vv, Pč  Inf, Aj, Vl, Vv, 
Pč  

Občan, občanská 
společnost a stát 

      Vl  

Formy participace 
občanů v politickém 
životě 

Ma  Ma  Ma  Ma  Ma, Vl  

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

    Inf, Vl  Inf, Vl  

Evropa a svět nás 
zajímá 

Čj, Aj, Vv  Čj, Aj, Vv  Čj, Aj, Vv  Čj, Aj, Vl, Vv  Čj, Aj, Vl, Vv  

Objevujeme Evropu a 
svět 

Čj, Aj, Ma, Vv, 
Tv  

Čj, Aj, Ma, Vv, 
Tv  

Čj, Aj, Ma, Vv, 
Tv  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Př, Vv, Tv  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Vl, Vv, Tv  

Jsme Evropané Čj, Tv  Čj, Tv  Čj, Tv  Čj, Hv, Tv  Čj, Vl, Hv, Tv  

Kulturní diference Čj, Aj  Čj, Aj  Čj, Aj  Čj, Aj, Vl, Hv  Čj, Aj, Vl, Hv  

Lidské vztahy Čj, Aj, Ma, Vv, 
Tv  

Čj, Aj, Ma, Vv, 
Tv  

Čj, Aj, Ma, Vv, 
Tv  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Vv, Tv  

Inf, Čj, Aj, Ma, 
Vl, Vv, Tv  

Etnický původ Čj  Čj  Čj  Čj, Vl  Čj  
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

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

Multikulturalita Čj  Čj  Čj  Čj  Čj, Vl  

Princip sociálního 
smíru a solidarity 

Čj  Čj  Čj  Čj  Čj, Vl, Př  

Ekosystémy     Vl, Př   

Základní podmínky 
života 

Prv, Pč  Prv, Pč  Prv, Pč  Př, Pč  Vl, Př, Pč  

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

Pč  Pč  Pč  Ma, Př, Pč  Ma, Vl, Př, Pč  

Vztah člověka k 
prostředí 

Vv, Tv, Pč  Prv, Vv, Tv, Pč  Prv, Vv, Tv, Pč  Vl, Př, Vv, Hv, 
Tv, Pč  

Vl, Př, Vv, Tv, 
Pč  

Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 

Čj  Čj  Čj  Inf, Čj, Vl  Inf, Čj,  Vl  

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality 

Čj  Čj  Čj  Inf, Čj  Inf, Čj  

Stavba mediálních 
sdělení 

Čj  Čj  Čj  Inf, Čj  Inf, Čj  

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

Čj, Vv  Čj, Vv  Čj, Vv  Inf, Čj, Vv  Inf, Čj, Vv  

Fungování a vliv médií 
ve společnosti 

Čj, Hv  Čj, Hv  Čj, Hv  Inf, Čj, Vl, Hv  Inf, Čj, Hv  

Tvorba mediálního 
sdělení 

Čj, Ma, Vv  Čj, Ma, Vv  Čj, Ma, Vv  Inf, Čj, Ma, Vv  Inf, Čj, Ma, Vl, 
Vv  

Práce v realizačním 
týmu 

Čj, Vv  Čj, Vv  Čj, Vv  Inf, Čj, Vv  Inf, Čj, Vl, Vv  

     

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 

Aj  Anglický jazyk 

Čj  Český jazyk a literatura 

Hv  Hudební výchova 

Inf  Informatika 

Ma  Matematika 

Pč  Pracovní činnosti 

Př  Přírodověda 

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 

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

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

Anglický jazyk 0+1 0+1 3 3 3 9+2 

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

Informatika Informatika     1 1 2 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2    6 

Vlastivěda     1+1 1+1 2+2 

Přírodověda     1+1 2 3+1 

Umění a kultura Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

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 
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4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Informatika  

4. ročník – 1 hodina  
5. ročník – 1 hodina  

    

Český jazyk a literatura  

1. ročník 7+1 hodina  
2. ročník 7+2 hodiny  
3. ročník 7+2 hodiny  
4. ročník 6+1 hodina  
5. ročník 6+1 hodina  

    

Anglický jazyk  

1. a 2. ročník - 1 hodina týdně  
3. - 5. ročník - 3 hodiny týdně  

    

Matematika  

1. ročník – 4 hodiny  
2. ročník – 5 hodin  
3. ročník – 5 hodin  
4. ročník – 5 hodin  
5. ročník – 5 hodin  

    

Prvouka  

1. ročník - 2 hodiny  
2. ročník - 2 hodiny  
3. ročník - 2 hodiny  
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Vlastivěda  

4. ročník – 2 hodiny  
5. ročník - 2 hodiny  

    

Přírodověda  

4. ročník - 2 hodiny  
5. ročník - 2 hodiny  

    

Výtvarná výchova  

1. ročník - 1 hodina  
2. ročník - 1 hodina  
3. ročník - 1 hodina  
4. ročník - 2 hodiny  
5. ročník - 2 hodiny  

    

Hudební výchova  

1. ročník - 1 hodina  
2. ročník - 1 hodina  
3. ročník - 1 hodina  
4. ročník - 1 hodina  
5. ročník - 1 hodina  

    

Tělesná výchova  

1. ročník - 2 hodiny  
2. ročník - 2 hodiny  
3. ročník - 2 hodiny  
4. ročník - 2 hodiny  
5. ročník - 2 hodiny 
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Pracovní činnosti  

1. ročník - 1 hodina  
2. ročník - 1 hodina  
3. ročník - 1 hodina  
4. ročník - 1 hodina  
5. ročník - 1 hodina  
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5 Učební osnovy  

5.1 Český jazyk a literatura  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

8 9 9 7 7 0 0 0 0 40 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný        

    

Název předmětu Český jazyk a literatura 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost 
je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce 
se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, 
kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu 
vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících 
se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. 
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého 
jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému 
myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji 
potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. 
dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k 
zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale 
i předmětem poznávání. 
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich 
specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se 
také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

19 

Název předmětu Český jazyk a literatura 

schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům 
a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich 
duchovní život.  

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

Předmět je realizován v 1. - 5. ročníku. Využíváme řadu učebnic a dalších výukových materiálů 
nakladatelství Fraus. 
Pro 1. ročník tvoří komplet Živá abeceda, Slabikář, čtyři písanky, čtecí karty a CD. Využíváme také skládací 
abecedu. Živá abeceda je integrovaná pracovní učebnice prvopočátečního čtení a psaní a věnuje se 
komunikační, jazykové a literární výchově, současně slouží jako písanka. Výuka písmen začíná souhláskami 
S, L, M a P. Následují samohlásky A, O, U, E, I, Y. Žáci se zároveň učí lehké tvary konkrétních písmen psát. 
Zařazen je také nácvik psaní číslic. Učivo je rozvrženo po týdnech na jednotlivé vyučovací jednotky a je 
tematicky zaměřeno. Slabikář navazuje na Živou abecedu, kde děti začínají souhláskami S, L, M, P 
a pokračují samohláskami. Ke Slabikáři se vážou písanky, které současně procvičují psaní psacího tvaru 
a čtení tiskacího tvaru jednotlivých písmen. Takto si žáci písmena lépe osvojují. Je koncipován s důrazem 
na estetickou stránku jako kniha prvního čtení, ale obsahuje i pracovní úkoly. K vyvozování nového učiva 
slouží tematicky zaměřené texty doplněné ilustracemi Anny Neborové, které jsou charakteristické svým 
moderním pojetím, barevností a humorem. Verše vytvořil Petr Borkovec, který provedl i literární úpravu 
Slabikáře. V učebnici se setkávají malí čtenáři s různými literárními druhy a žánry – poezií i prózou, 
pohádkami, příběhy i naučnými texty určenými jak ke čtení, tak k poslechu (k předčítání dospělými). 
Zařazeny jsou také dětmi oblíbené komiksy. Tím se už od prvního souvislého čtení zároveň dosahují cíle 
komunikační a slohové, jazykové a literární výchovy. Písanky jsou integrované – kombinují tradiční sešity 
k nácviku psaní a pracovní sešit ke Slabikáři, na který těsně navazují. Obsahují i úkoly zaměřené na rozvíjení 
samostatného písemného projevu dětí. K tomu slouží mimo jiné pravidelně zařazované Moje okénko. Pro 
zopakování zásad správného sezení při psaní slouží pro děti a zvláště jejich rodiče fotografie. 
Soubor pro 2. ročník tvoří učebnice Český jazyk 2, Pracovní sešit 1. díl a 2. díl (s přílohou Přehled 
učiva). Učebnice zahrnuje učivo jazykové i komunikační a slohové (tj. nejsou vyděleny části, jež by se 
věnovaly jen jedné ze složek). Názvy a témata výchozích textů jsou voleny především na základě běhu 
školního roku, sledu ročních období, okrajově zachycují i hlavní svátky. Akcentována je příroda, vztahy 
mezi vrstevníky, ale i rodina a zeměpisné souvislosti. V textech i úlohách jsou realizovány mezipředmětové 
vztahy, zařazena jsou průřezová témata a rovnost příležitostí mužů a žen. Obvyklou strukturu kapitoly tvoří 
souvislý výchozí text, část k zprostředkování nového učiva především pomocí indukce a úlohy 
nejrůznějšího typu. Zvláštní důraz je kladen na úlohy problémové. Dolní lišta obsahuje doplňující informace 
pro učitele, odkazy, aplikaci nově osvojeného učiva, nabídku k dalším činnostem. Barevný obrazový 
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materiál slouží zejména k prohlubování komunikačních dovedností. Do učebnice je zařazen rejstřík 
lingvistických termínů, s nimiž se žáci v učebnici seznámili - jako ukázka tohoto útvaru s cílem umožnit 
žákům s rejstříkem pracovat již v tomto věku. Dvoudílný pracovní sešit obsahuje úlohy především 
k písemnému vypracování přímo do sešitu, navíc je zahrnuto i opakování dřívějšího učiva. Úlohy jsou 
řazeny převážně podle obtížnosti, ale po uvážení je možno jejich pořadí funkčně zaměňovat. Uvedené 
ilustrace umožňují vybarvování. Druhý díl pracovního sešitu obsahuje vloženou přílohu s přehledem učiva 
českého jazyka pro 2. ročník. 
Soubor pro 3. ročník tvoří učebnice Český jazyk 3, Pracovní sešit 1. díl a 2. díl (s přílohou Přehled 
učiva). Český jazyk 3 je učebnice zahrnující učivo jazykové, komunikační i slohové. Obvyklou strukturu 
kapitoly v učebnici tvoří souvislý výchozí text, část k zprostředkování nového učiva a úlohy nejrůznějšího 
typu včetně problémových úloh. Akcentována je příroda, vztahy mezi vrstevníky i rodina. V textech 
i úlohách jsou realizovány mezipředmětové vztahy, zařazena jsou průřezová témata a rovnost příležitostí 
mužů a  žen. Nechybí ani rejstřík lingvistických termínů, s nimiž se žáci v učebnici seznámili. Pracovní sešity 
obsahují úlohy především k písemnému vypracování, které jsou řazeny převážně podle obtížnosti, ale po 
uvážení je možno jejich pořadí funkčně zaměňovat. Druhý pracovní sešit obsahuje vloženou přílohu 
Přehled učiva českého jazyka pro 3. ročník. 
Soubor pro 4. ročník tvoří učebnice Český jazyk 4, Pracovní sešit 1. díl a 2. díl (s přílohou Přehled 
učiva). Učebnice zahrnuje učivo jazykové, komunikační i slohové. Strukturu kapitoly tvoří souvislý výchozí 
text, část k zprostředkování nového učiva a úlohy nejrůznějšího typu. Zařazeny jsou i problémové úlohy 
a jako ukázka i rejstřík lingvistických termínů, s nimiž se žáci v učebnici seznámili. Barevné rámečky 
obsahují mezipředmětové vztahy, aktivity či vysvětlující texty. Pracovní sešity obsahují úlohy především 
k písemnému vypracování, které jsou řazeny převážně podle obtížnosti, ale po uvážení je možno jejich 
pořadí funkčně zaměňovat. Druhý pracovní sešit obsahuje vloženou přílohu Přehled učiva českého jazyka 
pro 4. ročník. 
Soubor pro 5. ročník tvoří učebnice Český jazyk 5, Pracovní sešit 1. díl a 2. díl (s přílohou Přehled 
učiva). Učebnice zahrnuje učivo jazykové, komunikační i slohové. Strukturu kapitoly tvoří souvislý výchozí 
text, část k zprostředkování nového učiva a úlohy nejrůznějšího typu. Zařazeny jsou i problémové úlohy 
a jako ukázka i rejstřík lingvistických termínů, s nimiž se žáci v učebnici seznámili. Také zde se setkáváme s 
rámečky mezipředmětových vztahů, aktivit a vysvětlujících textů. Pracovní sešity obsahují úlohy především 
k písemnému vypracování, které jsou řazeny převážně podle obtížnosti, ale po uvážení je možno jejich 
pořadí funkčně zaměňovat. Druhý pracovní sešit obsahuje vloženou přílohu Přehled učiva českého jazyka 
pro 5. ročník. 
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Dále využíváme interaktivního prostředí skolasnadhledem.cz, gramar.in, pravopisne.cz a dalších.  
Jazykovou výchovu podporujeme také tvorbou vlastního školního časopisu, do které se zapojují i žáci už od 
prvního ročníku. Zpracovávají rozhovory, vymýšlí komiksy, podílí se na krátkém zpravodajství, tvoří anketu. 
Do časopisu také využíváme jejich výtvarné práce.  

Integrace předmětů  Český jazyk a literatura 

Mezipředmětové vztahy  Vlastivěda 

 Přírodověda 
 Anglický jazyk 
 Hudební výchova 
 Matematika 
 Informatika 
 Prvouka 
 Výtvarná výchova 

 Tělesná 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: 
Umožňujeme žákům osvojit si strategie učení, motivujeme je pro celoživotní učení. 
Čtenářské a písařské dovednosti jsou od počátku podřízeny cíli dosažení funkční gramotnosti jako 
předpokladu celoživotní schopnosti efektivně využívat různé informační zdroje k učení i řešení problémů. 
Od samého počátku jsou ve slabikáři kromě tradičních beletristických textů zařazeny texty informační a 
nelineární, děti se učí číst nejen pro zábavu a potěšení z příběhu, ale také pro poučení, učí se učit z textu. 
Pestrá nabídka textů učebnice pro 2. ročník směřuje k cíli dosažení funkční gramotnosti jako předpokladu 
celoživotní schopnosti využívat různé informační zdroje k učení i k řešení problémů. Metoda 
zprostředkování nového učiva pomocí indukce a nejrůznější typy úloh (především ty, které odkazují k 
dalším vzdělávacím oblastem a k běžnému životu) vedou žáky k osvojení dovednosti učit se. Motivaci k 
učení podporuje také možnost sebehodnocení. 
V učebnici pro 3. ročník se žák setkává s různými typy souvislých textů i s různými metodami jak při 
zprostředkování nového učiva (převažuje indukce), tak při jeho upevňování a procvičování (různé typy 
úloh). Cílem je, aby se žák postupně naučil samostatně volit vhodné způsoby učení. Témata blízká životu 
žáků vedou k přirozené potřebě učit se a rozšiřovat si své kompetence. Možnost sebehodnocení můžeme 
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využít jako vhodnou motivaci (viz Příručka pro učitele). Odkazy na lištu a ikony zajišťují jistou samostatnost, 
dovednost vyhledávat informace, prohlubovat si své vědomosti a dovednosti potřebné k efektivnímu 
učení. 
Učebnice pro 4. ročník umožňuje vést žáka k samostatnosti při volbě vhodného způsobu učení, neboť 
obsahuje nejrůznější typy souvislých textů, zprostředkovává učivo různými metodami (nejčastěji 
indukčně), upevňuje a procvičuje učivo různými typy úloh. U mnohých úloh má žák možnost si svou činnost 
rozplánovat (pomáhají mu vyznačené jednotlivé body zadání úlohy), což podporuje (stejně tak jako témata 
blízká životu žáků) jeho motivaci. K vyhledávání informací a dalším činnostem důležitým pro celoživotní 
učení (např. využití vědomostí a dovedností v běžném životě) podněcují žáky mnohá zadání v rámečcích. 
V učebnici pro 5. ročník jsou ke zprostředkování učiva použity nejrůznější typy souvislých textů, rozmanité 
vyučovací metody a četné, často netradiční typy úloh. Žáci dostávají příležitost k vytváření vlastních závěrů, 
k „objevování“ zákonitostí a pravidel. Značná pozornost je upřena na čtení s porozuměním, na vyjádření 
vlastních názorů a na získávání dalších informací z nejrůznějších zdrojů. Žáci se učí vyhodnocovat a třídit 
nové poznatky na základě svých zkušeností. Podstatné je i osvojování dovednosti uvádět zdroje, jejichž 
důvěryhodnost se žáci učí posoudit přiměřeně svému věku. Zároveň jsou vybízeni k ověřování správnosti 
jazykového projevu v jazykových příručkách a ve slovnících. Setkávají se i s požadavky na reflexi a 
sebehodnocení. 

Kompetence k řešení problémů: 
Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 
Přesné logické myšlení a řešení problémů se převážně uskutečňuje jako pojmové myšlení; závisí na 
dosaženém stupni rozvoje jazyka. To je zároveň klíčovou podmínkou pro úspěšné osvojení čtení. Proto je 
východiskem učebnice celostní jazykový rozvoj. Na druhou stranu je tvořivé, divergentní myšlení 
podporováno mj. tím, že žáci mají ve všech učebnicích od počátku prostor pro sebevyjádření (kromě opisu 
a přepisu děti píší vlastní sdělení, tvořivě reagují na přečtené). Jakmile to dosažená úroveň čtenářství 
dovolí, setkávají se ve čtených příbězích s modelovými situacemi, v nichž hrdinové řeší různé problémy, 
překonávají překážky apod. 
Mnohé z rozmanitých úloh, a zvláště úlohy problémové, umožňují dětem rozpoznat problém přiměřený 
jejich věku, pochopit jeho podstatu a naučit se jej řešit. Do problémových situací jsou žáci často stavěni 
také při induktivním osvojování nového učiva.  
Žáci se setkávají s rozmanitými úlohami, často problémovými, přiměřenými jejich věku, které jim umožňují 
hledat různé cesty k řešení problémových situací a směrují je k porozumění podstatě učiva. Nabízí jim tak 
možnost neustálé zpětné vazby a získávání dalších informací, potřebných k dalšímu osobnostnímu rozvoji. 
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Často je úspěšnost řešení postavena na vyhledání potřebné informace a správné orientaci v učebnici. Při 
řešení neznámých úloh se žák adaptuje na změny a v případě úloh skládajících se z několika částí (podúloh) 
se žák učí správnému naplánování – promyšlení – rozfázování řešení. 
Učebnice 4. ročníku obsahuje problémové úlohy (týkající se především třídění různých jazykových jevů, 
hledání společných znaků jevů apod.), ale též v rámci textů různých stylů uvádí žáky do různých životních 
situací. Žáci mají možnost uplatňovat své názory na řešení situací, docházet k různým řešením a 
porovnávat jejich výhody a nevýhody, odhalovat fakta a uvědomovat si své i cizí názory a domněnky.  
Jako základ řešení skutečných problémů slouží v učebnici pro 5. ročník předkládané třídicí a uspořádací 
úlohy. Žáci řeší problémové úlohy samostatně i při skupinové práci, formulují a obhajují své názory a 
porovnávají své zkušenosti se zkušenostmi ostatních. Mají tak možnost pracovat s chybou jako s příležitostí 
umožňující vyhledat správné řešení (a následně chybu opravit). Na základě získaných informací žáci 
upevňují nebo mění své názory a postoje. 

Kompetence komunikativní: 
Vedeme žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 
Rozvoj všech složek jazykové (i mimojazykové) komunikace je vlastní obsahovou náplní vzdělávací oblasti i 
vzdělávacího oboru, pro něž je určena řada pro 1. ročník. Specifiky přístupu tohoto souboru učebnic jsou: 
– důraz na celostní jazykový rozvoj (mluvená i psaná řeč, aktivity poslechu, ústního vyjadřování); 
– nácvik čtení vždy ve smysluplném kontextu 
– čtení není samoúčelné, text obsahuje pro děti zajímavé sdělení; 
– důraz na vizuální komunikaci („čtení“ obrazového sdělení na fotografii, ilustraci…) 
V učebnici pro 2. ročník jsou rovnoměrně na úrovni porozumění rozvíjeny základní komunikační 
dovednosti: produktivní, tj. mluvení a psaní, a receptivní, tj. naslouchání a čtení. Zahrnují oblast 
komunikace verbální i neverbální. Významnou stránkou je vlastní produkce textů – mluvených i psaných, 
tvořených podle konkrétního zadání, volných, i textů z konkrétních komunikačních situací. 
Učebnice 3. a 4. ročníku cíleně rozvíjí všechny komunikační dovednosti, tj. produktivní i receptivní, s 
přihlédnutím k věku a individuálním možnostem žáků. Důraz je kladen na vlastní produkci textů žáky 
(mluvených i psaných, především prostě sdělovacích), přičemž je pozornost věnována především 
kompozici a stylizaci. Dostatečný prostor je rovněž věnován prezentaci názorů, postojů, pocitů, myšlenek, 
mínění, úsudků i naslouchání a porozumění druhým, ale také konfliktu a jeho řešení a manipulaci. 
Na základě využití jazykových i komunikačních vědomostí zprostředkovaných v učebnici pro 5. ročník 
dokáže žák vyhodnotit komunikační situace odpovídající jeho věku a zvolit adekvátní komunikační 
prostředky: umí vhodně reagovat a dosáhnout svého cíle. Tato dovednost je podporována mj. zařazením 
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nepříliš běžných témat, jako jsou manipulace, reklama, podstatné a okrajové informace, fakta a názory. 
Výchozími body účinné komunikace v učebnici jsou čtení s porozuměním a aktivní naslouchání. 

Kompetence sociální a personální: 
Učíme žáky pečovat o své zdraví, chránit ho a být za ně zodpovědný, projevovat pozitivní city; rozvíjíme 
vnímavost k lidem, prostředí i k přírodě a schopnost spolupracovat a respektovat úspěchy vlastní i 
druhých. 
Témata učebnic pomáhají dětem reflektovat jejich dosavadní životní cestu i perspektivu, nový stupeň 
samostatnosti i odpovědnosti, spojený se vstupem do školy. Zdůrazňují otázky zdravého životního stylu, 
odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost. Literární pojetí textů (ke čtení i k poslechu) slabikáře a čítanky, 
původní i převzaté verše a ilustrace, kombinace realistické fotografie i umělecké stylizace vytvářejí 
předpoklady pro rovnováhu mezi racionálním a citovým vnímáním světa i vnitřního života lidí. 
Texty v učebnici pro 2. ročník podporují odpovědnost za vlastní i cizí zdraví a bezpečnost, zdůrazňují zdravý 
životní styl, kladný vztah k přírodě i k životnímu prostředí. Navrhované formy práce a mnohé ilustrace 
směřují k nenásilnému upozornění na dodržování základních zásad společenského chování. Napomáhají 
tím rozvoji osobnosti i sebedůvěry dětí. 
Výchozí texty učebnice pro 3. a 4. ročník nabízejí žákům možnost zamyslet se nad hodnotami spojenými se 
zdravím a s bezpečím, s životem a se životním stylem. Prostřednictvím rozmanitých úloh, ilustrací, 
doporučovaných metod a forem práce rozvíjíme hodnoty spojené s důstojnými a kultivovanými vztahy 
mezi lidmi, spoluvytváříme pozitivní klima kolektivu a umožňujeme žákovi zažít úspěch a zvyšovat si 
sebedůvěru. Žáci 4. ročníku pak své osobní zkušenosti nebo zkušenosti svých blízkých žáci uplatňují ve 
vlastních textech (mluvených i psaných), rozsáhlejších a kompozičně propracovanějších. Různé typy cvičení 
umožňují pracovat nejrůznějšími formami práce, během nichž si žáci prohlubují různorodé způsoby 
komunikace. 
Mnohé texty učebnice pro 5. ročník motivují žáky k zamyšlení nad vztahy mezi lidmi i vztahy k prostředí, v 
němž se žáci pohybují. Žáci o tématech diskutují, samostatně se k nim vyjadřují ve svých souvislých 
projevech, vyměňují si své zkušenosti. Pod vedením vyučujícího činí žádoucí závěry a osvojují si vhodné 
způsoby chování. Rozvíjejí dovednost spolupracovat, pomáhat si, povzbuzovat se, oceňovat se, ale i odhalit 
manipulaci a bránit se jí, využívat účinné argumenty.  

Kompetence občanské: 
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Připravujeme žáky, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá 
práva a plnili své povinnosti; vedeme je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a 
duchovním hodnotám, učíme je žít společně s ostatními lidmi. 
Témata učebnic pomáhají dětem reflektovat nový stupeň samostatnosti i odpovědnosti, spojený se 
vstupem do školy, i setkání se školou jako důležitou institucí společnosti. Žáci se setkávají na obrázcích v 
učebnici i v textech s dětmi různých etnik, z různých zemí a kultur (mezi postavami provázejícími 
učebnicemi jsou Vietnamka, Rom, chlapec z neúplné rodiny, s postižením…). Různost je prezentována jako 
normální a žádoucí stav. Zdůrazněna je rostoucí odpovědnost dítěte za fyzické i sociálně-emoční prostředí 
ve třídě i v obci (včetně přírodního prostředí). 
Osvojování občanské kompetence je podporováno užíváním různých organizačních forem práce při výuce, 
zejména skupinové práce. Nejvíce naplňovanou složkou této kompetence je respektování, ochrana a 
oceňování našich tradic a kulturního i historického dědictví. Pozornost je věnována primárně umělecké 
literatuře, obvyklé jsou i odkazy k dalším druhům umění. Stranou nezůstává ani genderová problematika. 
Ve 3. ročníku věnují texty pozornost postavení člověka ve společnosti a užívání různých organizačních 
forem práce při výuce, zejména skupinové práce. Hlavní důraz je kladen na respektování našich tradic a 
kulturního i historického dědictví, na pozitivní postoj ke kultuře, ke sportovním aktivitám, k tvořivosti. 
Opomenuta nezůstala ani genderová problematika. 
Rozmanitými formami práce s učebnicí pro 4. ročník jsou žáci vedeni k sounáležitosti s třídním kolektivem, 
současně se však učí hodnotit a oceňovat nápady a návrhy ostatních a chovat se vhodně k ostatním. 
Nedílnou součástí je nácvik dovednosti umět uplatnit svá práva. Zamýšlení se nad některými výchozími 
texty i texty cvičení vede žáky k toleranci vůči druhým lidem a kulturám. Texty z médií umožňují žákům 
vyjádřit jejich vlastní názor k aktuálním společenským problémům. 
V učebnici pro 5. ročník jsou žáci pobízeni k prezentování svých prací ve školním/třídním časopise a na 
webových stránkách, při kulturních vystoupeních, a tím k většímu zapojení do života školy a obce. 
Porovnávají své zkušenosti se zkušenostmi žáků z jiných kulturních prostředí. Společně s vyučujícím 
formulují normy chování a kritéria hodnocení. V modelových situacích mají možnost prokázat své jazykové 
kompetence, vztah ke své rodině, přátelům a vlasti. 

Kompetence pracovní: 
Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je 
spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 
Učebnice a příručka učitele obsahují náměty na řadu diagnostických, ale i autodiagnostických aktivit. Dítě 
se tak postupně učí hodnotit svůj výkon, poznávat své dovednosti a schopnosti. Český jazyk – mimo jiné i 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

díky své největší časové dotaci – zásadně přispívá k tomu, aby si děti osvojily základní rytmus školní práce a 
odpočinku, pozornosti a uvolnění. Základní zásady školní práce jsou proto i tematizovány v řadě lekcí. Děti 
postupně čtou i texty s tematikou práce dospělých. 
Při práci jsou děti vedeny k přiměřené pracovní samostatnosti, učí se svou práci si rozvrhnout a dovést k 
žádoucímu cíli. Přispívají k tomu i úlohy dlouhodobějšího charakteru. Texty obsahují také zmínky o práci 
dospělých, a tím přispívají k budování představ o vlastní profesní orientaci . Úlohy s popisem pracovního 
postupu vedou k bezpečnému a účinnému používání některých materiálů, nástrojů a vybavení a 
dodržování vymezených pravidel při práci s nimi. 
Od 3. ročníku by žáci měli být schopni si svou práci rozvrhnout a dovést ji k cíli. Mnohé texty jsou popisy 
pracovního postupu: žákům mohou posloužit jako vodítko, jak bezpečně a účinně používat materiály, 
nástroje a vybavení a jak správně dodržovat vymezená pravidla při práci. 
Díky učebnici pro 4. ročník se žáci učí plánovat vlastní práci a účelně ji organizovat. Prostřednictvím 
některých textů se seznamují s různými obory lidské činnosti a jejími výsledky. Uvědomují si její význam 
pro sebe i ostatní. Seznámení s některými obory umožní žákům představu o jejich budoucí profesní 
orientaci. Některé texty mohou žáci využít pro skutečnou činnost a ověřit si, do jaké míry jsou už schopni 
bezpečně a účelně používat materiály, nástroje a vybavení. 
Prostřednictvím cvičení a textů v učebnici pro 5. ročník jsou žáci vyzýváni k rozmanitým praktickým 
činnostem, např. k vytváření vlastních školních pomůcek. Žáci vzájemně spolupracují, využívají své 
vědomosti a dovednosti. Ve skupině si dokáží rozdělit úkoly podle svých schopností, zorganizovat práci v 
určitém časovém úseku a nést odpovědnost za splnění daného úkolu. 

Kompetence digitální: 
Vedeme žáky k využití digitálních technologií nejen při zjišťování informací, jako jsou například pravidla 
pravopisu, ale také k samostatném procvičování probraného učiva v nejrůznějších aplikacích k tomu 
určených. Učíme je registrovat se na bezpečné stránky a sledovat tak vývoj vlastního učení. 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

1. ročník 7+1 hodina 
2. ročník 7+2 hodiny 
3. ročník 7+2 hodiny 
4. ročník 6+1 hodina 
5. ročník 6+1 hodina 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno na vysvědčení klasifikačním stupněm. 
V rámci výuky využíváme formativního i sumativního hodnocení. 
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Český jazyk a literatura 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 

Tematický celek -  Komunikační a slohová výchova  

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

Žák porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti. V krátkých mluvených projevech 
žák správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. 
Žák zvládá základní hygienické návyky spojené se 
psaním. 
Žák píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 
písmena i slabiky, 
kontroluje vlastní písemný projev. 

Čtení s porozuměním; Pozorné čtení; Orientace v 
textu Dialog s partnerem; Komunikační situace: 
pozdrav, oslovení, omluva, prosba, zpráva, adresa; 
Naslouchání. 
Cvičení správného dýchání a posazení hlasu; 
Artikulační cvičení; Nácvik správného tempa a 
frázování řeči; Technika čtení. 
Vyvození a upevnění základních pracovních, kulturních 
a hygienických návyků; Rozvoj grafomotoriky; 
Formy psaní: opis, přepis, diktát, autodiktát. 
Nácvik plynulého psacího pohybu; Nácvik 
sebekontroly; Odstraňování individuálních nedostatků 
v písemném projevu. 

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

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

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

Tematický celek -  Jazyková výchova  

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

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

Rozvoj fonematického sluchu; Čtení písmen, slabik, 
slov a vět; Kvantita samohlásek, dvojhlásky. 

Tematický celek -  Literární výchova  

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

Žák čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a 
tempu literární texty přiměřené věku. 
Žák vyjadřuje své pocity z přečteného textu. 

Rytmická říkadla, rozpočitadla; Básničky; Reprodukce 
textu; Poslech. 
Ilustrace, výtvarný doprovod; Dramatizace; ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 
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ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností 

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

Srovnávání. 
Vyprávění; Volná reprodukce; Přednes. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já 
v mém chování; můj vztah k sobě samému; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; 
dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost 
v mezilidských vztazích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků 
k jejich dosažení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti 
pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické formy – vstup do 
tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, 
přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a 
manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na 
druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, 
podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů 
vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů; 
vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování 
atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život Evropanů a styl života v evropských rodinách; 
životní styl a vzdělávání mladých Evropanů 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání vlastního 
kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy sociokulturních rozdílů v 
České republice a v Evropě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných 
zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických 
a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti – jejich 
rozpoznávání a důvody vzniku 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské historie; evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; čtyři svobody a jejich dopad na život 
jedince; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v multikulturní společnosti; aktivní 
spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní dokumenty 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, 
náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); 
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předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu 
slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role 
druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící 
prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů 
a pravidel; identifikování základních orientačních prvků v textu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou 
manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

organizace a postavení médií ve společnosti; faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování; způsoby financování médií a jejich dopady; vliv 
médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na 
uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování; role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role 
filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti); role médií v politických změnách  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení; tvorba mediálního 
sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií); principy 
sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost); příklady 
stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy jazyků a jejich 
rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako nástroje 
dorozumění a celoživotního vzdělávání 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace 
a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení 
reality od stereotypů zobrazovaných médii jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky 
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a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje); identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, 
o kterou se sdělení opírá; identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě) 

    

Český jazyk a literatura 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Složka komunikačně-slohová a literární  

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

Žák: 
• si začíná uvědomovat, jakými různými způsoby se lidé 
dorozumívají, vnímat alternativní možnosti vyjadřování 
a sdělování; 
• poznává a respektuje základní pravidla rozhovoru; 
• se učí naslouchat druhým; chápe důležitost 
pozorného naslouchání, ve vybraných situacích pozorně 
naslouchá; 
• se zdokonaluje v zacházení s různými způsoby a 
prostředky vyjadřování, zvláště s psaným jazykem; 
• rozeznává některé orientační prvky v textu; 
• vyhledává v textu informace podle jednoduchého 
zadání; 
• podle komunikační situace a partnerů volí pozdrav, 
oslovení, jednoduchou omluvu a prosbu; 
• tvoří jednoduchý vzkaz, SMS, blahopřání; 
• poznává základní náležitosti dopisu; 
• na základě vlastních zážitků vypráví jednoduchý 

Rozhovor, vypravování 

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

Naslouchání 

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

Význam slova, slova významem nadřazená, 
podřazená, souřadná 

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

Popis věcí, zvířat 

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

Významové vztahy ve slovní zásobě 

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

Čtení s porozuměním 

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

Vzkaz, SMS, dopis 

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

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

příběh; 
• popíše jednoduchý předmět a známé zvíře; 
• se učí předat svůj zážitek z četby/poslechu krásné 
literatury, ze hry s jazykem a texty a sdílet ho s 
ostatními; 
• vede s vrstevníky rozhovor o 
přečteném/vyslechnutém; 
• na základě četby vypráví jednoduchý příběh; 
• se učí hravými formami zacházet s různými prostředky 
výrazu, zvláště s psaným jazykem; 
• se učí reflektovat svůj zážitek z četby/poslechu krásné 
literatury, ze hry s jazykem a texty a sdílet ho s 
ostatními. 

Slova citově zabarvená 

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

Pohádka 

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

Poezie pro děti 

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

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

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

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

 

Tematický celek -  Složka jazyková  

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

Žák: 
• se hravou formou seznamuje s různými výrazovými 
prostředky a systémy; 
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, hlásky a 
písmena; 
• se učí využívat abecedu k uspořádání dat a informací; 
• poznává vybrané symboly a značky (související s 
lingvodidaktikou) i z běžného života; 
• si začíná uvědomovat jedinečnost jazyka, zvláště 
psaného, a poznává jeho vlastnosti; 
• si uvědomuje, že každé slovo má svůj význam; 
• porovnává a užívá některá slova významem 
nadřazená, podřazená a souřadná, antonyma, 
synonyma, slova vícevýznamová a slova citově 
zabarvená; 

Opakování 

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

Vlastní jména osob 

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

Věta, druhy vět, souvětí, spojky 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Přehled hlásek, dvojhlásky 

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

Psaní ú, ů 

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

Pravopisně tvrdé a měkké souhlásky a skupiny s nimi 
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ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky 

• rozpoznává podstatná jména a jejich tvary (jako názvy 
osob, zvířat a věcí), slovesa a jejich tvary, předložky a 
některé spojky; 
• seznámí se s názvy ostatních slovních druhů; 
• pozná vlastní jméno osoby, zvířete a jednoslovné 
místní pojmenování; 
• se učí najít hranice větného celku, věty jednoduché a 
souvětí; 
• ve větě dokáže identifikovat jednotlivá slova; 
• rozliší druhy vět podle postoje mluvčího v mluveném i 
psaném projevu (jako mluvčí i jako příjemce); 
• si postupně osvojuje pravidla korektního vyjadřování; 
• poznává a učí se využívat v komunikační praxi vybraná 
pravopisná pravidla (o psaní i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách v českých slovech, dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, 
vě, mě mimo morfologický šev; velkých písmen na 
začátku věty, 
vlastních jmen osob a zvířat a jednoslovných místních 
pojmenování, o psaní znělých a neznělých souhlásek na 
konci a někdy i uvnitř slov); 
• si osvojuje interpunkci na konci věty jednoduché 
(kromě vět zvolacích); 
• se snaží vyslovovat pečlivě a vyvarovat se výslovnosti 
nedbalé nebo nesprávné. 

Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

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 

Tvary slov 

Slabikotvorné r, l 

Psaní velkých písmen 

Slovní druhy 

Abeceda 

Slovesa 

Párové souhlásky - ztráta a spodoba znělosti 

Podstatná jména 

Předložky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

organizace a postavení médií ve společnosti; faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování; způsoby financování médií a jejich dopady; vliv 
médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na 
uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování; role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role 
filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti); role médií v politických změnách  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení 
reality od stereotypů zobrazovaných médii jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky 
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a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje); identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, 
o kterou se sdělení opírá; identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící 
prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů 
a pravidel; identifikování základních orientačních prvků v textu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace 
a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií); principy 
sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost); příklady 
stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení; tvorba mediálního 
sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou 
manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických 
a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti – jejich 
rozpoznávání a důvody vzniku 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání vlastního 
kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy sociokulturních rozdílů v 
České republice a v Evropě 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, 
náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); 
předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu 
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slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role 
druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy jazyků a jejich 
rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako nástroje 
dorozumění a celoživotního vzdělávání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v multikulturní společnosti; aktivní 
spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní dokumenty 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování 
atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti 
pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické formy – vstup do 
tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, 
přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a 
manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na 
druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, 
podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost 
v mezilidských vztazích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů; 
vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 
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dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; 
dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů 
vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já 
v mém chování; můj vztah k sobě samému; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků 
k jejich dosažení 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných 
zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské historie; evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; čtyři svobody a jejich dopad na život 
jedince; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život Evropanů a styl života v evropských rodinách; 
životní styl a vzdělávání mladých Evropanů 

    

Český jazyk a literatura 3. 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 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Složka komunikačně-slohová a literární  

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

Žák: 
• si začíná uvědomovat, že rozumět textu není 
samozřejmost; 
• využívá dovednosti pozorného naslouchání i čtení při 
školní i mimoškolní komunikaci; 
• při porozumění textu využívá vědomosti o jeho 
kompozici (odstavce, osnova); 
• při tvorbě vlastních souvislých textů (především 
vypravování a popisu předmětu i jednoduché činnosti) 
zvažuje situaci a adresáta projevu; 
• si všímá pozorně toho, co znamenají slova, věty, texty, 
obrazová a jiná sdělení; 
• pracuje pozorně s pokyny (psanými i mluvenými), 
které jsou mu určeny; 
• při tvorbě osnovy dokáže vyhledat v textu podstatné; 
• zná základní náležitosti dopisu a e-mailu; 
• s pomocí dokáže vyplnit přihlášku na aktivity určené 
jeho věku; 
• poznává další žánry krásné literatury, prohlubuje svůj 
zážitek z ní základním vhledem do její výstavby; 
• při porozumění uměleckým textům dokáže využívat 
svých vědomostí z oblasti kompozice textu; 
• se učí hledat významy slov, vět, textů, obrazových a 
jiných sdělení, také za pomoci slovníkových i jiných 
pramenů; 
• poznává širší repertoár žánrů krásné literatury, 
prohlubuje svůj zážitek z ní základním vhledem do její 
výstavby. 

Mateřský jazyk 

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

Vypravování 

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

Druhy vět 

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

Přímá řeč 

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

Osnova 

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

Antonyma, synonyma, homonyma 

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

Slova nadřazená, podřazená, souřadná 

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

Slova citově zabarvená, zdrobnělá 

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

Odstavec 

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

Popis 

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

Reklama 

Dopis 

Popis pracovního postupu 

Prosba, poděkování, e-mail 

Přihláška 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

38 

Český jazyk a literatura 3. ročník  

Čtení s porozuměním 

Poezie, Pohádka, Pověst, Bajka 

Próza s dětským hrdinou 

Tematický celek -  Složka jazyková  

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

Žák: 
• pozorně sleduje různé významy slov, vět a dalších 
jazykových/výrazových prostředků; 
• pro chápání významů využívá vědomostí o jazykovém 
systému i dovednosti zacházet s jeho jednotkami: 
porovnává a třídí slova podle jejich zobecněného 
významu, zachází s významovými vztahy ve slovní 
zásobě, začíná rozlišovat některé gramatické kategorie 
jmen a sloves, využívá různých typů větných celků; 
• upevňuje si dříve osvojená pravopisná pravidla a 
přidává užívání pravidel dalších, především pravopis i/y 
po obojetných souhláskách uvnitř slova; 
• určuje významy jazykových prostředků v diskusi i s 
pomocí slovníků a jiných pramenů; 
• upevňuje si dovednost práce se seznamy řazenými 
podle abecedy, využívá pro svou potřebu Slovník 
spisovné češtiny a Pravidla českého pravopisu, popř. 
další zdroje; 
• osvojuje si základní pojmové nástroje pro uvažování a 
diskusi o jazyku, zvláště o jeho sémantice; 
• buduje si dovednost rozlišit kořen, předponovou a 
příponovou část slova a získává povědomí o skladebních 
dvojicích. 

Psaní ú, ů 

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

Párové souhlásky 

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

Slova příbuzná, kořen slova, předponová a příponová 
část 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Tvary slov 

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

Psaní ě 

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

Vyjmenovaná slova 

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

Slovní druhy 

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 

Věta jednoduchá, souvětí, větný vzorec 

Podstatná jména - skloňování, číslo, rod, pád, 
životnost 

Slovesa - časování, osoba, číslo, čas, infinitiv 

Slovesné tvary 

Podstatná jména vlastní a obecná 

Skladební dvojice 

Přídavná jména, Předložky, Číslovky, Zájmena, Spojky, 
Příslovce, Citoslovce, Částice 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

organizace a postavení médií ve společnosti; faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování; způsoby financování médií a jejich dopady; vliv 
médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na 
uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování; role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role 
filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti); role médií v politických změnách  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení 
reality od stereotypů zobrazovaných médii jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky 
a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje); identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, 
o kterou se sdělení opírá; identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící 
prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů 
a pravidel; identifikování základních orientačních prvků v textu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace 
a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií); principy 
sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost); příklady 
stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení; tvorba mediálního 
sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou 
manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických 
a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti – jejich 
rozpoznávání a důvody vzniku 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání vlastního 
kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy sociokulturních rozdílů v 
České republice a v Evropě 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, 
náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); 
předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu 
slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role 
druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy jazyků a jejich 
rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako nástroje 
dorozumění a celoživotního vzdělávání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v multikulturní společnosti; aktivní 
spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní dokumenty 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování 
atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti 
pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické formy – vstup do 
tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, 
přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a 
manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na 
druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, 
podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 
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cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost 
v mezilidských vztazích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů; 
vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; 
dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů 
vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já 
v mém chování; můj vztah k sobě samému; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků 
k jejich dosažení 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných 
zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské historie; evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; čtyři svobody a jejich dopad na život 
jedince; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život Evropanů a styl života v evropských rodinách; 
životní styl a vzdělávání mladých Evropanů 
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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 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Složka komunikačně-slohová a literární  

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

Žák: 
• si začíná uvědomovat, že každé sdělování je souhra 
dvou partnerů v určité situaci; 
• dokáže vést rozhovor, uplatnit se v diskusi, 
naslouchat, vyjádřit vzkaz na záznamník; 
• ovládá různé možnosti realizování omluvy a prosby; 
• se učí rozpoznávat postavení, zájmy a záměry autora a 
adresáta, rozlišovat různé funkce vyjádření, mj. s 
ohledem na 
partnera a situaci; 
• při mluvené komunikaci uplatňuje vhodně své 
vědomosti o větné melodii, přízvuku i tempu a pauzách; 
• začíná odhalovat manipulaci, dokáže řešit jednoduché 
konflikty; 
• dokáže vypravovat a popisovat (i činnost) ústně i 
písemně s ohledem na adresáta a situaci; 
• poznává další žánry krásné literatury a pokouší se o 
vlastní tvorbu. 

Čtení s porozuměním 

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

Zdroje informací 

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

Manipulace, konflikt 

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

Omluva, prosba, vzkaz 

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku 

Dotazník, popis 

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

Vypravování 

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

Větný a slovní přízvuk, tempo, melodie 

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

Podstatné a okrajové informace 

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

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

Poznámky, práce s textem 

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

Popis pracovního postupu 

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

Fakta a názory, téma a jádro textu 

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

Mluvené projevy 

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

Poezie, Dobrodružná literatura, Pohádka, Próza 
s dětským hrdinou, Encyklopedie, Pověst, Legenda, 
Báje, Fantasy literatura, Životopis, Bajka, Příběh se 
zvířecím hrdinou 

Tematický celek -  Složka jazyková  

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

Žák: 
• poznává jazykové a jiné dorozumívací prostředky jako 
prostředky kontaktu s druhými a působení na ně; 
• porovnává významy slov, uvědomuje si různé vztahy 
ve slovní zásobě; 
• určí stavbu slova a využívá ji při odhalování významů 
slov i při pravopisu; 
• vyhledává skladební dvojice, určí základ věty; 
• píše správně i/y v kořeni; 
• začíná psát i/y v příponách, dále v koncovkách 
podstatných jmen a zakončeních sloves; 
• píše správně interpunkční čárky v jednoduchých 
souvětích; 
• poznává, jak vyjádření souvisí s komunikační situací; 
všímá si v této souvislosti variantnosti výrazových 
prostředků; 
• určuje mluvnické kategorie a vzory podstatných jmen 
(pád, číslo, rod) a mluvnické kategorie sloves (osoba, 

Opakování učiva z 3. ročníku 

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

Spisovnost 

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

Předpony a přeložky 

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

Stavba slova 

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty 

Podstatná jména - vzory 

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

Slovesa - čas a způsob 

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

Podmět, přísudek, základní skladební dvojice 
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ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách 

číslo, způsob, čas); 
• volí vhodné prostředky národního jazyka (především s 
ohledem na spisovnost a nespisovnost); 
• využívá vhodně vět jednoduchých a souvětí, v nich 
vhodné spojovací výrazy, analyzuje souvětí za pomoci 
vzorců; 
• se učí užívat jazykových/výrazových prostředků 
vhodně se zřetelem k partnerovi a situaci; posuzovat 
užití jazykových/výrazových prostředků v textu se 
zřetelem k záměru autora a komunikační situaci, brát je 
v úvahu při interpretaci; 
• se dokáže orientovat v kratším textu i knihách různých 
stylů – ovládá některé orientační prostředky; 
• začíná odlišovat fakta od názorů a domněnek. 

Věta, základ věty, souvětí, vzorec souvětí 

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

Shoda přísudku s podmětem 

Věta zvolací 

Přímá řeč, nepřímá řeč, věta uvozovací 

Číslovky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

organizace a postavení médií ve společnosti; faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování; způsoby financování médií a jejich dopady; vliv 
médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na 
uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování; role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role 
filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti); role médií v politických změnách  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení 
reality od stereotypů zobrazovaných médii jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky 
a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje); identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, 
o kterou se sdělení opírá; identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící 
prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů 
a pravidel; identifikování základních orientačních prvků v textu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace 
a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 
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příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií); principy 
sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost); příklady 
stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení; tvorba mediálního 
sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou 
manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických 
a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti – jejich 
rozpoznávání a důvody vzniku 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání vlastního 
kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy sociokulturních rozdílů v 
České republice a v Evropě 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, 
náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); 
předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu 
slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role 
druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy jazyků a jejich 
rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako nástroje 
dorozumění a celoživotního vzdělávání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v multikulturní společnosti; aktivní 
spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní dokumenty 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 
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analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování 
atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti 
pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické formy – vstup do 
tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, 
přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a 
manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na 
druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, 
podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost 
v mezilidských vztazích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů; 
vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; 
dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů 
vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já 
v mém chování; můj vztah k sobě samému; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků 
k jejich dosažení 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných 
zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské historie; evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; čtyři svobody a jejich dopad na život 
jedince; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život Evropanů a styl života v evropských rodinách; 
životní styl a vzdělávání mladých Evropanů 

    

Český jazyk a literatura 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Složka komunikačně-slohová a literární  

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

Žák: 
• si ve zvýšené míře uvědomuje, že sdělování se řídí 
pravidly a normami, respektuje je při vlastním sdělování 
a vyžaduje jejich dodržování od druhých; 
• se učí brát v úvahu funkce textů, hodnotit texty podle 
jejich funkčnosti a kvality, nacházet jejich vady a všímat 
si postojů, které se v nich jasně projevují; 

Poezie 

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

Próza s dětským hrdinou 

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

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

• poznává další žánry, autory a tituly krásné literatury, 
hodnotí je, vytváří si vlastní čtenářský profil a pokouší 
se o vlastní tvorbu; 
• uvědomuje si, že sdělování pravidly a normami, 
respektuje je při vlastním sdělování a vyžaduje jejich 
dodržování od druhých; 
• tvoří mluvené i psané vypravování, popis, krátký 
referát i tet úvahového charakteru a funkčně k tomu 
využívá osnovu; 
• při mluvených projevech využívá i mimojazykové 
prostředky; 
• učí se brát v úvahu funkce textů, hodnotit je podle 
jejich funkčnosti a kvality, nacházet jejich vady a všímat 
si postojů, které se v nich jasně projevují; 
• funkci konkrétního textu odhaluje při pozorném čtení 
i naslouchání, staví na ní porozumění, zvláště ve zprávě, 
oznámení, inzerátu, reklamě (dokáže vysledovat 
manipulaci); 
• orientuje se v textu přiměřené obtížnosti, rozliší 
podstatné a okrajové informace, fakta a názory, 
vytipuje klíčová slova; 
• využívá vhodně spisovnou a nespisovnou slovní 
zásobu češtiny; 
• poznává další žánry krásné literatury, hodnotí je, 
vytváří si vlastní čtenářský profil a pokouší se o vlastní 
tvorbu; 

Životopis, paměti 

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku 

Pověsti, mýty, legendy 

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

Drama, tragédie 

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

Píseň 

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

Populárně naučná literatura 

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

Literatura faktu 

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

Sci-fi, fantasy 

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

Klasická a autorská pohádka 

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

Bajka, zvířecí hrdina 

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

Novinová zpráva 

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

Zpráva 

Vypravování 

Popis místa 

Přihláška 

Oznámení 

Čtení s porozuměním 

Homonyma 

Složenka, podací lístek 

Reklama 
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Vztahy ve slovní zásobě 

Orientace v textu 

Aktivní naslouchání 

Inzerát 

Zvuková stránka jazyka 

Mluvené projevy - mimojazykové prostředky 

Referát 

E-mail 

Rozlišování fakt a názorů 

Klíčová slova 

Čtenářský deník 

Tematický celek -  Složka jazyková  

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

Žák 
• si uvědomuje účelnost pravidel a norem užívání jazyka 
i jiných kódů (včetně pravidel pravopisných a 
výslovnostních); 
• využívá slovotvorný rozbor i rozbor stavby slova mj. 
pro pochopení a vysvětlení významu slova; 
• využívá vztahů ve slovní zásobě při produkci i recepci 
textu; 
• uvědomuje si hodnoty, které může mít vyjádření v 
různých situacích, snaží se je sledovat ve vlastním 
projevu a vyžadovat od druhých; 
• rozlišuje slova spisovná (a jejich nespisovné tvary) a 
nespisovná a účelně je používá; 
• ve zvýšené míře věnuje pozornost kladným i 
záporným hodnotám veřejného dorozumívání a vytváří 
si postupně povědomí o žádoucích kvalitách veřejného 
projevu mluveného i psaného (a také jeho formy); 
• v psaném projevu uplatňuje vědomosti o psaní 
souhláskových skupin, předložek a předpon s- a z-, o 
koncovkách přídavných jmen a shodě přísudku s 

Opakování z předchozích ročníků 

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

Předpony s- a z- 

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

Slova přejatá 

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

Druhy a vzory přídavných jmen 

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty 

Přísudek slovesný a jmenný se sponou 

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

Shoda přísudku s podmětem 

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

Podstatná jména pomnožná 

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

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

podmětem téměř ve všech případech; 
• ovládá interpunkci v jednoduchých souvětích. 

Slovesné tvary 

Číslovky, jejich druhy a skloňování 

Předložky s a z 

Druhy zájmen 

Vlastní jména 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

organizace a postavení médií ve společnosti; faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich chování; způsoby financování médií a jejich dopady; vliv 
médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na 
uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování; role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na kulturu (role 
filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti); role médií v politických změnách  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým“ a „fiktivním“ obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení 
reality od stereotypů zobrazovaných médii jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky 
a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje); identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, 
o kterou se sdělení opírá; identifikace zjednodušení mediovaných sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních“) prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící 
prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů 
a pravidel; identifikování základních orientačních prvků v textu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace 
a spolupráce v týmu; stanovení si cíle, časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování příspěvků podle kritérií); principy 
sestavování zpravodajství a jejich identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy (negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost); příklady 
stavby a uspořádání zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení (například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení; tvorba mediálního 
sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 
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identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou 
manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických 
a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti – jejich 
rozpoznávání a důvody vzniku 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; poznávání vlastního 
kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); základní problémy sociokulturních rozdílů v 
České republice a v Evropě 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální, 
náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); 
předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu 
slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, schopnost umět se vžít do role 
druhého; lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; specifické rysy jazyků a jejich 
rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího jazyka jako nástroje 
dorozumění a celoživotního vzdělávání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; nekonfliktní život v multikulturní společnosti; aktivní 
spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin; otázka lidských práv, základní dokumenty 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování 
atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti 
pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické formy – vstup do 
tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, 
přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a 
manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci 
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Český jazyk a literatura 5. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na 
druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, 
podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality), tvořivost 
v mezilidských vztazích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů; 
vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; 
dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů 
vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já 
v mém chování; můj vztah k sobě samému; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků 
k jejich dosažení 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných 
zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 
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Český jazyk a literatura 5. ročník  

kořeny a zdroje evropské civilizace; klíčové mezníky evropské historie; evropská integrace; instituce Evropské unie a jejich fungování; čtyři svobody a jejich dopad na život 
jedince; co Evropu spojuje a co ji rozděluje; mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; Den Evropy; život Evropanů a styl života v evropských rodinách; 
životní styl a vzdělávání mladých Evropanů 

     

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 

1 1 3 3 3 0 0 0 0 11 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný        

    

Název předmětu Anglický jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Angličtina je cizí jazyk, kterému na naší škole vyučujeme již od prvního ročníku. V nižších ročnících se 
pracuje zejména hravou formou, ve vyšších pak přibývá náročnějších úloh a rozšiřuje se slovní zásoba. 
Pracujeme metodou Wow! English postavenou na Cambridžské metodice. Angličtina je pojata 
nejpřirozenějším způsobem podobným osvojování mateřského jazyka: využíváme  napodobování, 
opakování, prožitek a emoce. Děti se učí nejen z tištěného textu, ale především z video příběhů a písniček. 
Díky příběhu, který žáci prožívají spolu se Stevem a Maggie, hlavními hrdiny, jsou žáci motivováni k 
opakování slovní zásoby nahlas, čímž si ji upevňují. Zároveň se nenásilně učí správnou výslovnost, čímž 
odbourávají strach z mluveného projevu a budují si sebevědomý projev v cizím jazyce. Výuka je doplněna 
také o nejrůznější projekty zařazované do výuky dle potřeb, možností a příležitostí. 

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

Žáci pracují s pracovními sešity a videi Wow! English. Atraktivní a interaktivní svět Wow! materiálů 
zaručuje úspěch v angličtině absolutně všem dětem bez rozdílu. Reálná lidská tvář anglického učitele Steva 
motivuje k přirozené komunikaci. Děti se s Wow! baví, nebojí se mluvit a přirozeně opakují, co slyší. Steve 
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Název předmětu Anglický jazyk 

ve videích pracuje se strakou Maggie, která neumí česky a tak motivuje děti ke komunikaci pouze v 
angličtině. Maňáska Maggie používáme i přímo při výuce. Edukativní video příběhy a video písničky jsou 
přístupné odkudkoliv. Rodiče mohou tedy snadno zjistit, co všechno už děti umí, a mohou s nimi angličtinu 
procvičovat i doma. 
Každá kapitola se věnuje jednomu tématu. Témata se v každém dalším sešitu opakují, prohlubují a navazují 
na sebe další gramatické prvky a rozšířenou slovní zásobu. Pracujeme například s tématy škola, domov, 
tělo, zvířata, nákupy, oblečení a dalšími. 
Přirozený proces osvojování si cizího jazyka je vyjádřený ve 4 klíčových fázích: Učitel prezentuje novou 
slovní zásobu nebo gramatický jev, které poté systematicky procvičujeme prostřednictvím obrázkových 
karet, her a jiných pomůcek. V další fází už se očekává produkce nového učiva žáky. Prokazují porozumění 
novému učivu vlastí aktivitou, čímž získávají sebevědomí k užívání nově naučených prvků. Poslední fází je 
praktické použití jazyka v mluvené i psané formě. 

Integrace předmětů  Cizí jazyk 

Mezipředmětové vztahy  Tělesná výchova 

 Hudební výchova 

 Přírodověda 

 Český jazyk a literatura 

 Matematika 

 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: 
Vedeme žáky k pochopení důležitosti schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický život. 
Propojujeme probraná témata a jazykové jevy. Učíme žáky samostatně vyhledávat nástroje k odstraňování 
problémů při komunikaci v angličtině. 

Kompetence k řešení problémů: 
Stavíme žáky před nutnost řešení jednoduchých problémových situací v cizojazyčném prostředí. Vedeme 
žáky k jistotě při používání angličtiny při komunikaci s cizím člověkem. Učíme žáky vyjádřit myšlenku. 
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Název předmětu Anglický jazyk 

Kompetence komunikativní: 
Vedeme žáky k porozumění jednoduchému sdělení v anglickém jazyce. Učíme je formulovat jednoduché 
myšlenky anglicky. Vedeme je k porozumění promluvě i přiměřenému textu v anglickém jazyce. Učíme 
je využívat dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu či vztahu. 

Kompetence sociální a personální: 
Učíme žáky v jednoduchých situacích požádat a poskytnout pomoc a radu, dodržovat zásady slušného 
chování a spolupracovat ve skupině na jednoduchém úkolu. 

Kompetence občanské: 
Rozvíjíme u žáků pozitivní vztah k mnohojazyčnosti a k respektování kulturní rozmanitosti. Získávají 
představu o anglicky mluvících zemích s jejich zvycích a porovnávají je s domácími zvyky. 

Kompetence pracovní: 
Vedeme žáky k samostatné práci s dvojjazyčným slovníkem a k využívání anglického jazyka k získávání 
informací z různých oblastí. 

Kompetence digitální: 
Učíme žáky pracovat i s internetovými slovníky, ověřovat si své překlady v jiných zdrojích, vyhledávat 
výukové materiály a informace a orientovat se na zahraničních webech v angličtině. 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

1. a 2. ročník - 1 hodina týdně 
3. - 5. ročník - 3 hodiny týdně 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno na vysvědčení klasifikačním stupněm. 
V rámci běžné výuky hodnotíme formativně i sumativně. 

    

Anglický jazyk 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Anglický jazyk 1. ročník  

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 

Žák začíná rozumět jednoduchým větám, otázkám a 
pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností a reaguje na ně. 
Žák začíná rozumět psanému projevu. 
Žák zopakuje slova, se kterými se v průběhu výuky 
setkal a začíná je používat v komunikaci. 

Pozdravy 
Barvy 
Škola 
Rodina 
Jídlo 
V parku 
Tělo 
Dopravní prostředky 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

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 - Kreativita 

Témata: Time to Eat, My House, Colours and Patterns 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Témata: My House, Time to Eat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Témata: Hello, Jobs 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Témata: Hello, Jobs 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Témata: At School, My Body 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Témata: At School, Jobs 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

Témata: At School, Time to Eat, Toys and Transport, Forest Animals 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Témata: At School, My House 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Témata: At School, Toys and Transport, Time to Eat, Forest Animals 
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Anglický jazyk 1. ročník  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Témata: At School, Tome to Eat, Forest Animals 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Témata: At School, My Body, Jobs, Get dressed 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Témata: Hello, My House, Jobs 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Témata: Get dressed, Jobs 

    

Anglický jazyk 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

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 

Žák s pomocí učitele rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně. 
Žák zopakuje a použije slova, a s pomocí učitele 
zopakuje a použije slovní spojení, se kterými se v 
průběhu výuky setkal. 
Žák s pomocí učitele rozumí obsahu jednoduchého 
krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, 
zřetelně a s pečlivou výslovností. 
Žák přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova a s 
pomocí učitele přiřadí mluvenou a psanou podobu 
slovního spojení. 
Žák píše slova na základě vizuální předlohy. 

Pozdravy 
Barvy 
Škola 
Rodina 
Jídlo 
V parku 
Tělo 
Dopravní prostředky 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy 
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Anglický jazyk 2. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Témata: Hello, Jobs 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Témata: Time to Eat, My House, Colours and Patterns 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Témata: My House, Time to Eat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Témata: Hello, Jobs 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Témata: At School, My Body 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Témata: At School, Jobs 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Témata: At School, My House 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

Témata: At School, Toys and Transport, Time to Eat, Forest Animals 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Témata: At School, Time to Eat, Forest Animals 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Témata: Get dressed, Jobs 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Témata: At School, My Body, Jobs, Get dressed 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Témata: Hello, My House, Jobs 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Témata: At School, Toys and Transport, Time to Eat, Forest Animals 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

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 

Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a 
reaguje na ně verbálně i neverbálně. 
Žák zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými 
se v průběhu výuky setkal. 
Žák začíná rozumět obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu i bez vizuální opory. 
Žák rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného 
textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou 
výslovností. 
Žák přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či 
slovního spojení. 
Žák píše slova. Krátké věty píše na základě textové a 
vizuální předlohy. 

Pozdravy 
Škola 
Dům 
Aktivity 
Tělo, u lékaře 
Jídlo 
Rodinný život 
Oblečení 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Témata: My School, Let´s go out, Shopping for Clothes, Hello Doctor  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Témata: My School, Let´s go out, Shopping for Clothes, Hello Doctor 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Témata: Hello Doctor, Our Family Life,Shopping 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Témata: Meet my Friend, My Class, My New Home, Hello Doctor, Our Family Life, Shopping 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Témata: My School, Let´s go out, Shopping for Clothes, Hello Doctor  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Témata: Master Chef, On the Farm, Our Family Life, Shopping 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Témata: My School, Let´s go out, Shopping for Clothes 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

Témata: Master Chef, On the Farm, Our Family Life, Shopping 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Témata: My School, Let´s go out, Shopping for Clothes, Hello Doctor  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Témata: Myster Chef, Shopping for Clothes 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Témata: Meet my Friend, My Class, Let´s go out, Hello Doctor, Our Family Life, Shopping 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Témata: Meet my Friend, Our Family Life 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Témata: Meet my Friend, Our Family Life, Hello Doctor 

    

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 
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 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

Žák s pomocí učitele rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, s pomocí učitele porozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými 
tématy, jsou – li mu pokládány pomalu a s pečlivou 
výslovností. 
Žák rozumí slovům, pokud jsou pronášena pomalu a 
zřetelně a týkají se osvojovaných témat. 
Žák rozpozná známá slova a slovní spojení (předměty, 
osoby, zvířata a činnosti) v pomalém a zřetelném 
projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. 
Žák porozumí významu slov a slovních spojení 
vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který 
je pronášen pomalu a zřetelně, (vybere text nebo 
obrázek znázorňující význam daného slova nebo 
slovního spojení). 
Žák se učí vést se spolužákem předem připravený 
rozhovor, použije základní zdvořilostní obraty (oslovení, 
pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a 
pomalu vedených rozhovorech připravených s pomocí 
učitele. 
Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, města a dovolené 
podle předem připraveného vyprávění. 
Žák se učí představit, sdělit svůj věk, kde bydlí, co umí, 
má rád/nerad. Za použití jednoduchých spojení a vět 
sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a 
spolužácích (jméno, věk, kde bydlí, co umí). 
Žák se řídí krátkými a jednoduchými verbálními pokyny 
učitele (např. při práci s učebnicí, pohybu po třídě, 
řešení jazykových úkolů), které jsou sdělovány pomalu a 
s pečlivou výslovností. 

Pozdravy 
Škola 
Aktivity 
Tělo, u lékaře 
Rodinný život 
Oblečení 
Nákupy 
Výlet do ZOO 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života 
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Žák s pomocí učitele vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům. 
Žák najde konkrétní informace (o předmětech, osobách, 
zvířatech a činnostech) v krátkém jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům. 
Žák s pomocí učitele napíše krátký text s použitím 
jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů. 
Žák napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých 
se představí, uvede svůj věk, kde bydlí a co umí a 
má/nemá rád. 
Žák napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých 
představí členy své rodiny, kamarády a spolužáky, 
uvede jejich věk, kde bydlí a co umí a co mají/nemají 
rád. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Témata: My School, Let´s go out, Shopping for Clothes 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Témata: Meet my Friend, My Class, Let´s go out, Hello Doctor, Our Family Life, Shopping 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Témata: Master Chef, Shopping for Clothes 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Témata: Hello Doctor, Out Family Life, Shopping 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Témata: My School, Let´s go out, Shopping for Clothes, Hello Doctor 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Témata: My School, Let´s go out, Shopping for Clothes, Hello Doctor 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Témata: Mater Chef, On the Farm, Our Family Life, Shopping 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
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Témata: Mater Chef, On the Farm, Our Family Life, Shopping 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Témata: Meet my Friend, Our Family Life 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Témata: My School, Let´s go out, Shopping for Clothes, Hello Doctor 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Témata: Meet my Friend, My Class, My New Home, Hello Doctor, Our Family Life, Shopping 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Témata: My School, Let´s go out, Shopping for Clothes, Hello Doctor 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Témata: Meet my Friend, Our Family Life, Hello Doctor 

    

Anglický jazyk 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

Žák s pomocí učitele rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, s pomocí učitele porozumí krátkým a 
jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými 
tématy, jsou – li mu pokládány pomalu a s pečlivou 
výslovností. 
Žák rozumí slovům, pokud jsou pronášena pomalu a 

Pozdravy 
Aktivity 
Tělo, u lékaře 
Rodinný život 
Oblečení 
Nákupy 
Výlet do ZOO 

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 
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CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

zřetelně a týkají se osvojovaných témat. 
Žák rozpozná známá slova a slovní spojení (předměty, 
osoby, zvířata a činnosti) v pomalém a zřetelném 
projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. 
Žák porozumí významu slov a slovních spojení 
vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který 
je pronášen pomalu a zřetelně, (vybere text nebo 
obrázek znázorňující význam daného slova nebo 
slovního spojení). 
Žák se učí vést se spolužákem předem připravený 
rozhovor, použije základní zdvořilostní obraty (oslovení, 
pozdrav, rozloučení, 
poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených 
rozhovorech připravených s pomocí učitele. 
Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, města a dovolené 
podle předem připraveného vyprávění. 
Žák se řídí krátkými a jednoduchými verbálními pokyny 
učitele (např. při práci s učebnicí, pohybu po třídě, 
řešení jazykových úkolů), které jsou sdělovány pomalu a 
s pečlivou výslovností. 
Žák se učí představit, sdělit svůj věk, kde bydlí, co umí, 
má rád/nerad. Za použití jednoduchých spojení a vět 
sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a 
spolužácích (jméno, věk, kde bydlí, co umí). 
Žák s pomocí učitele vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům. 
Žák najde konkrétní informace (o předmětech, osobách, 
zvířatech a činnostech) v krátkém jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům. 
Žák s pomocí učitele napíše krátký text s použitím 
jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů. 
Žák napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých 

Prázdniny 
Roční období, měsíce 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře 
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se představí, uvede svůj věk, kde bydlí a co umí a 
má/nemá rád. 
Žák napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých 
představí členy své rodiny, kamarády a spolužáky, 
uvede jejich věk, kde bydlí a co umí a co mají/nemají 
rád. 
Žák sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních 
spojení a vět krátký pozdrav, dotaz či vzkaz, ve kterém 
sdělí konkrétní informace nebo se na ně zeptá (např. jak 
se má, kde je, co dělá, vlastní a umí, zda souhlasí, či 
nesouhlasí) za použití základních zdvořilostních obratů 
(např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování). 
Žák vyplní osobní údaje do formuláře. 
Žák doplní informace číselné i nečíselné povahy (např. 
číslice, slova, slovní spojení), které se týkají jeho osoby, 
rodiny a kamarádů, zvířat nebo předmětů, které ho 
bezprostředně obklopují, a činností, které běžně 
vykonává. 
Žák rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud 
je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální 
oporu. 
Žák zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, 
osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a 
časových údajích) v krátkém jednoduchém 
poslechovém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům, má–li k dispozici vizuální nebo zvukovou 
oporu. 
Žák porozumí tématu velmi krátkého a jednoduchého 
poslechového textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům, má–li k dispozici vizuální nebo zvukovou 
oporu (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, 
obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah 
daného textu. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Témata: A Day Out, My Holiday 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Témata: Day Out, My Holiday, Trip to the ZOO, At the Shopping Centre 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Témata: My School, My Holiday, Trip to the ZOO 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Témata: My School, My Holiday, Injuries, Trip to the ZOO 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Témata: My School, My Holiday, Injuries, Trip to the ZOO 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Témata: My School, My Holiday, Injuries, Trip to the ZOO 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Témata: My School, My Holiday, Injuries, Trip to the ZOO 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Témata: My Birthday, Welcome to my School, My Timetable, Injuries, At the Shopping Centre, My Holiday 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

Témata: Welcome to Earth, Welcome to my School, At the Shopping Centre, My Holiday, A Trip tu the ZOO, A Day Out 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Témata: My Holiday, A Day Out 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Témat: My Holiday, At the Shopping Centre, A Day Out, Welcome to my School, My Birthday 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Témata: Welcome back to Earth, At the Shopping Centre, My Holiday 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Témata: My School, My Holiday, Injuries 
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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 5 5 0 0 0 0 24 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný        

    

Název předmětu Matematika 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních 
činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných 
situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, a umožňuje tak získávat 
matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a 
vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním 
myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují 
některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Vzdělávací obsah vzdělávacího 
oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy.  
Čísla a početní operace - Žáci si osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět 
operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové 
porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací). Učí se získávat číselné údaje měřením, 
odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při 
matematizaci reálných situací.  
Závislosti, vztahy a práce s daty - Žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem 
běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti 
známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou 
hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů.  
Geometrie v rovině a v prostoru - Žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují 
reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si 
vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost 
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Název předmětu Matematika 

úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru 
vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. 
Nestandardní aplikační úlohy, při nichž je nutné uplatnit logické myšlení - Tyto úlohy by měly prolínat 
všemi tematickými okruhy v průběhu celého základního vzdělávání. Žáci se učí řešit problémové situace a 
úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky.  

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

Předmět je realizován v 1. - 5. ročníku:  
V matematice využíváme řadu učebnic Fraus podle prof. Hejného. Tato řada učebnic pro vzdělávací oblast 
Matematika a její aplikace pro první stupeň základního vzdělávání je koncipována podle ročníků 1.-5. Pro 1. 
a 2. ročník je učivo zpracováno v podobě pracovních učebnic. Ve 3.-5. ročníku je učebnice s pracovními 
sešity. Pro každý ročník má sada rozšíření v podobě  karet s gradovanými úlohami a cvičebníčku.  
Učivo je zpracováno v duchu genetického konstruktivismu. Zpracování učiva tedy zajišťuje žákům důsledné 
budování mentálních schémat pojmů, procesů, vztahů a situací a od učitele vyžaduje konstruktivistický 
edukační styl. Jeho hlavní charakteristiky jsou: - výrazná intelektuální i osobnostní autonomie žáků; - 
těžištěm výuky je individuální i skupinové řešení úloh a bohatá komunikace mezi žáky o řešitelských 
postupech, o vyskytujících se pojmech, vztazích, procesech a situacích; - vhodně volené série gradovaných 
úloh, které vedou žáky postupně k objevování nových zákonitostí a procesů, k formulování hypotéz a jejich 
prověřování ve vzájemných diskusích; - role učitele spočívá především v tvorbě příznivého pracovního 
klimatu, v diferencovaném zadávání úloh žákům tak, aby byly pro každého žáka přiměřené, a v iniciování a 
řízení třídní diskuse; - učitel učivo zásadně nevysvětluje, klade otázky, formuluje úlohy a řídí diskusi tak, aby 
třídu k objevům vztahů a zákonitostí, řešitelských postupů a efektivních strategií přivedl, svoji akustickou 
přítomnost na hodině omezuje na nezbytné minimum.  
Hlavními indikátory kvality výuky jsou:   
a) vztah žáků k intelektuální práci obecně a matematice zvláště,  
b) schopnost žáků vzájemně spolupracovat.  
Jedním z nejnáročnějších didaktických problémů vyučování matematice vůbec je diferenciace žáků. Frontální 
přístup, kdy celá třída řeší stejnou úlohu, vede k tomu, že slabší žáci ztrácí víru v to, že by matematice mohli 
někdy porozumět, omezují se na činnosti reproduktivní a imitační a odnášejí si do života nálepku „na 
matematiku já nejsem“. Špičkoví žáci na druhé straně nejsou dostatečně podporováni, nedostávají prostor 
k rozvoji svého potenciálu, a tak společnost přichází o nejcennější kapitál, který má – talentovanou a tvořivou 
mládež. Učebnice je učiteli nápomocná k tomu, aby rozvíjel všechny žáky na jejich maximální úroveň. 
Gradované série úloh (i úloh na doplňkových kartách včetně návrhů v komentářích pro učitele) žákům 
umožňují volit si přiměřenou obtížnost a individuální rychlost postupu. Je zřejmé, že takový způsob výuky 
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klade na učitele značné nároky, pokud jde o koordinaci práce celé třídy. Zkušenosti ukazují, že žáci sami (a 
to již v 1. ročníku) si rychle vytváří efektivní vzorce sociálního chování. Slabší žáci tak mohou „držet krok“ s 
třídou, byť jejich vhled do dané problematiky je mělčí, nicméně pro další rozvoj dostačující. V učebnici nikde 
nevyužíváme grafického zvýraznění vzorečků a pouček, neboť tyto vedou nebo by mohly vést k ukládání 
„poznatků“, či spíše izolovaných informací do dlouhodobé paměti žáka. Později se tak mohou stát kognitivní 
překážkou pro vznik porozumění. Učitel za pomocí učebnice vede žáka k tomu, aby důležité vztahy objevil 
samostatně, nebo častěji s pomocí spolužáků a aby se nový poznatek dostával do žákova vědomí jako vlastní 
zkušenost a byl maximálně propojen na další související poznatky. Východiskem vzniku každého poznání jsou 
životní a následně i školské zkušenosti žáka. Poznávací proces tak probíhá v posloupnosti: zkušenosti → jejich 
evidence → jejich organizace → odhalení vztahu → poznatek. Toto je základní způsob, kterým učebnice 
budují dílčí žákovy znalosti. Dílčí znalosti se průběžně a dlouhodobě síťují do celků – širších mentálních 
schémat. Obtížné matematické pojmy jako zlomek, záporné číslo a operace s nimi, nebo pojmy, kterými se 
zabývá až druhostupňové učivo, jsou připravovány po dlouhou dobu prostřednictvím co nejširší škály 
modelů a zkušeností. Na rozdíl od dospělého člověka, který potřebuje svoje znalosti strukturovat a dokáže 
se jistým problémem zabývat dlouhou dobu, má žák schopnost vstřebat a propojit mnoho různorodých 
podnětů a potřebu svoji činnost často měnit. Proto jsou v učebnicích často střídány typy úloh a tematické 
celky. Typy úloh se opakovaně spirálovitě vrací, ale pokaždé jsou obohaceny o některé další prvky, další 
myšlenky. Žák tak má dostatek času zažít a hlouběji pochopit danou myšlenku. Týká se to zejména nosných 
myšlenek, jako je budování představy čísla a vazeb mezi nimi, budování geometrických představ, budování 
schopnosti efektivní práce s daty. V době kalkulátorů ztrácí schopnost hbitého a spolehlivého počítání na 
důležitosti. Jistou počtářskou rutinu však žák potřebuje. Získává ji však pomocí tzv. cílených úloh, tj. úloh, u 
nichž mnohé počítání je prostředkem k dosažení vyššího cíle, jako například objevení nějakého dílčího 
vztahu, nebo řešitelského postupu. Ve vyšších ročnících vedeme žáky k účinné práci s kalkulátorem, která 
pomáhá porozumění používaným kalkulativním procedurám.   
NESTANDARDNÍ ÚLOHY Matematické učivo je vloženo do mnoha didaktických prostředí, které umožňují 
rozvíjet žákovy specifické schopnosti a dovednosti. Jsou to zejména aritmetická sémantická prostředí - 
Autobus, Krokování, Vláčky, Děda Lesoň, Váhy, Mince, Rodina, aritmetická strukturální prostředí - Součtové 
trojúhelníky, Hadi, Pavučiny, Součinové čtverce, Algebrogramy, Sousedé, Šipkové grafy, Tabulka 100, 
Výstaviště, geometrická manipulativní – Parkety, Dřívka, Origami, Tangramy, Geoboard, Krychlové stavby, a 
geometrická grafická - Čtvercová mříž i „čistý“ papír. Převážná většina úloh vycházejících z těchto prostředí 
a mnoho dalších sérií slovních úloh je z hlediska běžně zpracovaného učiva matematiky nestandardní. 
Mnohé z nich jsou propojeny na činnosti, na životní zkušenost žáka a mají tedy silně aplikační charakter. V 
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těchto úlohách je rovněž přítomno množství důležitých jevů týkajících se rozvoje komunikačních dovedností, 
a to jak z hlediska logiky, tak z hlediska schopností pracovat s různými znakovými systémy. Edukační síla 
těchto úloh závisí samozřejmě na způsobu vedení výuky.   

Integrace předmětů  Matematika a její aplikace 

Mezipředmětové vztahy  Pracovní činnosti 

 Informatika 

 Vlastivěda 

 Český jazyk a literatura 

 Anglický jazyk 

 Prvouka 

 Přírodověda 

 Výtvarná výchova 

 Hudební výchova 

 Tělesná výchova 

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

Kompetence k učení: 
Žák je veden učit se přesně a stručně vyjadřovat užíváním matematického jazyka včetně symboliky, 
prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a zdokonaluje grafický projev, rozvíjí abstraktní, exaktní a 
logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci.  Pestrá paleta podnětů umožňuje žákovi intelektuální 
seberealizaci, která je základem jeho poznání smyslu této práce a jádrem motivace k další práci.  

Kompetence k řešení problémů: 
Série úloh a problémů různé náročnosti dovoluje žákovi budovat vlastní řešitelské strategie i meta-strategie 
a tyto dále obohacovat, upřesňovat a rozvíjet. Zdůrazněn je spekulativní přístup, který kultivuje kritické 
myšlení žáka.  

Kompetence komunikativní: 
Podporována je vzájemná interakce žáků, zejména schopnost porozumět různým typům písemné informace, 
schopnost artikulovat vlastní myšlenku, interpretovat myšlenku spolužáka a efektivně pracovat ve skupině.  

Kompetence sociální a personální: 
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Úspěšným řešením problémů narůstající obtížnosti získává žák sebedůvěru a poznání, že jeho radost je 
závislá na klimatu třídy jej vede k sociálně pozitivnímu chování. Buduje vlastní autonomii s tendencí k příští 
autokoncepci.  

Kompetence občanské: 
Učíme žáky hájit svoje přesvědčení bez antagonistického postoje k přesvědčení spolužáka.  Vedeme je k 
účinné pomoci spolužákovi a ke spolupráci ve skupině.  

Kompetence pracovní: 
Připravujeme žákům takové vzdělávací situace, ve kterých mohou prožívat radost. Radost, kterou žák zažívá 
z úspěšného intelektuálního rozvoje, buduje jeho potřebu smysluplné práce. Dovede si vážit času, vyhledává 
možnosti dalšího růstu.  

Kompetence digitální: 
Učíme žáky rozlišování obrazných symbolů, porozumění jejich významu (např. značky, piktogramy, šipky), 
odlišování symbolů s jednoznačným a nejednoznačným významem. Vedeme je k posouzení úplnosti dat 
s ohledem na řešený problém, k dohledávání chybějících informací potřebných k řešení úloh nebo situací v 
doporučených online zdrojích a k ověřování informací z více zdrojů. Motivujeme žáky k využití digitálních 
technologií v situacích, kdy jim jejich použití usnadní činnost (např. převedení údajů z tabulky do diagramu 
v tabulkovém procesoru). Klademe důraz na používání kalkulátoru, např. při provádění kontroly odhadů. 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

1. ročník – 4 hodiny  
2. ročník – 5 hodin  
3. ročník – 5 hodin  
4. ročník – 5 hodin  
5. ročník – 5 hodin  

Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno na vysvědčení klasifikačním stupněm.  
V rámci výuky využíváme formativního i sumativního hodnocení.  

    

Matematika 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence sociální a personální 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence občanské 
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Matematika 1. ročník  

 Kompetence pracovní 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence k učení 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Číslo a početní operace  

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

Žák počítá předměty v souboru do 20, vytváří soubory s 
počtem prvků do 20. Čísla do 20 užívá v různých 
sémantických i strukturálních kontextech. 

Přirozená čísla - počet 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

Žák rozdělí celek na poloviny. Ze dvou polovin vytvoří 
celek. 

Polovina, třetina 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

Žák čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20. Přirozená čísla - počet 

Číslo a číslice 

Porovnání, uspořádání, měření a porovnávání velikostí 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

Při krokování na číselné ose žák intuitivně použije 
záporné číslo. 

Číslo na číselné ose 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

Žák lineárně seřadí čísla do 20. Doplní chybějící číslo v 
řadě. Ukáže směr vpravo, vlevo, před, za. 

Početní operace - sčítání, rozklad, dopočítávání, 
odčítání, lineární uspořádání čísel, sčítání a odčítání v 
pohybu 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

Žák rozlišuje mezi pojmy "dáme dohromady" a 
"ubereme". 

Početní operace - sčítání, rozklad, dopočítávání, 
odčítání, lineární uspořádání čísel, sčítání a odčítání v 
pohybu 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose 

Žák řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy, ve kterých 
aplikuje aditivní triádu. 

Řešení úloh - osvojené početní operace, porozumění 
slovní úloze, řešení podle daných podmínek 

Tematický celek -  Závislosti, vztahy a práce s daty  

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

Žák čte a nastaví celé hodiny, vyjmenuje dny v týdnu. 
Rozlišuje měsíc, týden, den. 

Orientace v čase, určování času 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

Žák používá ikony, slova a šipky při evidenci 
jednoduchých statických i dynamických situací. Zná 

Orientace v prostoru, klasifikace podle parametrů, 
rovnost, souměrnost 

Práce s informací 
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hodnotu českých mincí do 20, rozměňuje je, používá v 
praxi. 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 

Žák doplní tabulku s jedním parametrem. Rozměňuje 
mince. Doplňuje pravidelnosti podle daného schématu. 

Matematizace reálné situace, práce s tabulkou 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data Žák se orientuje v modelových situacích prostředí 
Autobusu. 

Problémové a nestandartní úlohy 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

Matematizace reálné situace, práce s tabulkou 

Tematický celek -  Geometrie v rovině a v prostoru  

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

Žák rozpozná čtverec, obdélník a trojúhelník a nachází 
je v realitě. Ze dřívek vymodeluje čtverec a trojúhelník. 
Vytvoří krychlovou stavbu podle plánu a zaznamená 
krychlovou stavbu plánem. Vyparketuje daný obdélník 
danými parketami. 

Modelování tvarů - čtverec; rozklad čísla 

Geometrie v rovině i prostoru, uspořádání, 
trojúhelník, modelace v geometrii 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

Žák určí počet dřívek u rovinného útvaru ze dřívek. 
Porovná předměty podle velikosti, používá pojmy: větší, 
menší, stejné. Měří délku provázku a výšku dětí, klade 
otázky k měření. 

Číslo a počet, číslo a závislost - rytmus, cyklický a 
šachovnicový rytmus, lineární zápis čísla 

Porovnání, uspořádání, měření a porovnávání velikostí 

Problémové a nestandartní úlohy 

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině 

Žák po přeložení papíru na poloviny zkoumá, zda jsou 
obě poloviny stejné. 

Polovina, třetina 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

Žák určí počet kachlíků obdélníkové podlahy. Číslo a počet, číslo a závislost - rytmus, cyklický a 
šachovnicový rytmus, lineární zápis čísla 

Geometrie v rovině i prostoru, uspořádání, 
trojúhelník, modelace v geometrii 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Úlohy vyžadující vzájemnou spolupráci rozvíjejí kreativitu žáků - pružnost nápadů, originalitu, schopnost vidět věci jinak. Při řešení úloh žáci rozvíjejí své dovednosti pro 
kooperaci - seberegulace v situaci nesouhlasu, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky. Učí se jasně a s 
respektem komunikovat, vést a organizovat práci skupiny, řešit problémy, rozhodovat se. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

V průběhu vzdělávání vede učitel vyučovací hodiny jako model otevřeného partnerství. Žák se stává rovnocenným partnerem učitele. Rozvíjí se u něj schopnost 
kritického myšlení, tolerance, schopnosti argumentovat a obhajovat svůj postoj. Zároveň zde žák přebírá odpovědnost za své učení, časem pak spoluodpovědnost za 
svět. 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

V matematice jsou zařazeny úlohy, u nichž může učitel využít rodinné příběhy, zážitky, zkušenosti z Evropy a světa. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Některými úlohami lze vhodně podtrhnout jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti. Rozvíjí se schopnost dětí udržovat tolerantní a respektující 
vztahy. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Výzvy k tvorbě vlastních úloh žáky učí správě a jednoznačně tyto úlohy formulovat. 

    

Matematika 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Číslo a početní operace  

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

Žák používá přirozená čísla k modelování reálných 
situací v souboru do 100, vytváří soubory s počtem 
prvků do 100. Čísla do sta užívá v různých sémantických 
i strukturálních kontextech. 

Počítání do 100 

M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

Žák čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, 
užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti v oboru do 
100. 

Počítání do 100 

Děda Lesoň 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

Žák lineárně seřadí čísla do 100. Doplní chybějící číslo v 
řadě, zobrazí přirozené číslo na číselné ose v oboru do 
100. Ukáže směr vpravo, vlevo, před, za. 

Počítání do 100 

Číselná osa 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

Žák sčítá a odčítá v oboru do 100, úlohy zapisuje v 
matematickém jazyce s využitím znamének + a -. 

Počítání do 100 
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M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

Žák řeší a tvoří slovní úlohy v oboru do 100, ve kterých 
aplikuje aditivní triádu. 

Řešení záhad, slovních úloh 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

Žák rozdělí celek na poloviny, čtvrtiny. Manipulativně z 
polovin a čtvrtin vytvoří celek. 

Tvary 

Mince 

Geodeska 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose 

Žák při krokování na číselné ose intuitivně použije 
záporné číslo. 

Číselná osa 

Tematický celek -  Závislosti, vztahy a práce s daty  

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

Žák se orientuje v čase, pracuje se dny v týdnu, rozlišuje 
den, týden, měsíc, rok. Čte a zapisuje čas na ciferníku i 
digitálně. 

Kalendář, růst 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

Žák používání ikony, slova i šipky při evidenci 
jednoduchých statických i dynamických situací. Zná 
hodnotu českých mincí do 100, rozměňuje je, používá v 
praktických úlohách a praxi. 

Cyklotrasy, vlakové linky 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 

Žák doplní tabulku se dvěma parametry. Doplní a tvoří 
grafické pravidelnosti. Doplní číselná schémata a 
posloupnosti v oboru do 100. 

Tabulka, graf 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data Žák vyhledává informace z jednoduché tabulky, doplní 
informaci do tabulky s jedním nebo dvěma parametry, 
doplní informaci do tabulky o jízdě autobusem. 

Cyklotrasy, vlakové linky 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

Tabulka, graf 

Tematický celek -  Geometrie v rovině a v prostoru  

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

Žák rozpozná čtverec, obdélník a trojúhelník, n-úhelník 
a nachází je v realitě. Uvedené obrazce vymodeluje s 
pomocí dřívek, geodesky apod. Rozlišuje počet krychlí 
krychlové stavby a počet podlaží. Vyplní parketami daný 
obdélník danými parketami, uvede počet kachlíků na 
parketě a v obdélníku. 

Geodeska 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

Žák určí počet dřívek u rovinného útvaru ze dřívek. 
Porovná předměty podle velikosti, používá pojmy: větší, 
menší, kratší, delší, stejné. Měří délku provázku, výšku 

Tvary 

Kalendář, růst 
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dětí apod. Používá různé jednotky délky, klade otázky k 
měření. 

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině 

Žák vyhledává útvary osově souměrné. Tvary 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

Žák určí počet kachlíků obdélníkové podlahy, počet 
kachlíků na parketě a počet parket na podlaze. 

Parkety 

Násobení, dělení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Výzvy k tvorbě vlastních úloh žáky učí správě a jednoznačně tyto úlohy formulovat. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Některými úlohami lze vhodně podtrhnout jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti. Rozvíjí se schopnost dětí udržovat tolerantní a respektující 
vztahy. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Úlohy vyžadující vzájemnou spolupráci rozvíjejí kreativitu žáků - pružnost nápadů, originalitu, schopnost vidět věci jinak. Při řešení úloh žáci rozvíjejí své dovednosti pro 
kooperaci - seberegulace v situaci nesouhlasu, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky. Učí se jasně a s 
respektem komunikovat, vést a organizovat práci skupiny, řešit problémy, rozhodovat se. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

V průběhu vzdělávání vede učitel vyučovací hodiny jako model otevřeného partnerství. Žák se stává rovnocenným partnerem učitele. Rozvíjí se u něj schopnost 
kritického myšlení, tolerance, schopnosti argumentovat a obhajovat svůj postoj. Zároveň zde žák přebírá odpovědnost za své učení, časem pak spoluodpovědnost za 
svět. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

V matematice jsou zařazeny úlohy, u nichž může učitel využít rodinné příběhy, zážitky, zkušenosti z Evropy a světa. 

    

Matematika 3. 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 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Číslo a početní operace  

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

Žák čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, 
užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. 

Čísla a číslice 

Stovková tabulka 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

Žák používá přirozená čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří 
soubory s daným počtem prvků, provádí zpaměti 
jednoduché početní operace s přirozenými čísly, sčítá, 
odčítá a násobí písemně do 1000. 

Násobilka, mince 

Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení 

Indické násobení 

Dělení 

Počítání se závorkou 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel 

Žák užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné 
ose, zaokrouhluje na desítky. 

Zaokrouhlování 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

Žák řeší slovní úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace. 

Děda Lesoň 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

Žák modeluje a určí část z celku. Čtvercová mříž 

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 

Žák manipulativně z různých částí celku určí celek. Čtvercová mříž 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

Žák při měření používá m, cm i mm. Tvary, rýsování, tělesa 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose 

Žák při krokování na číselné ose intuitivně použije 
záporné číslo. 

Krokování, parkety 

Tematický celek -  Závislosti, vztahy a práce s daty  

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data Žák se orientuje v čase, provádí jednoduché převody 
jednotek času. 

Čas, převod jednotek času 
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M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

Žák popisuje jednoduché závislosti z praktického života, 
orientuje se a čte v jednoduché tabulce, doplňuje 
tabulky, schémata, posloupnosti čísel. 

Hady, výstaviště, pavučiny, cyklotrasy 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

Žák určí čas s přesností na minuty, provádí jednoduché 
převody na základě modelace, uplatňuje znalosti při 
manipulaci s penězi. 

Čas, převod jednotek času 

Tematický celek -  Geometrie v rovině a v prostoru  

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

Žák rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě 
jejich reprezentaci. 

Tvary, rýsování, tělesa 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

Žák porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku 
úsečky. 

Čtvercová mříž 

Geodeska, obvod, obsah 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice Žák intuitivně určí rovnoběžnost a kolmost na 
příkladech z okolí. 

Čtvercová mříž 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

Žák s pomocí čtvercové sítě určí obsah jednoduchého 
obrazce. 

Čtvercová mříž 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

Žák rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v 
rovině. 

Čtvercová mříž 

Geodeska, obvod, obsah 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

Žák pojmenuje základní tělesa. Tvary, rýsování, tělesa 

Tematický celek -  Nestandardní aplikační úlohy a problémy  

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé 
na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

Žák řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž 
řešení nemusí být závislé na matematických postupech. 

Hady, výstaviště, pavučiny, cyklotrasy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Výzvy k tvorbě vlastních úloh žáky učí správě a jednoznačně tyto úlohy formulovat. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 
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Některými úlohami lze vhodně podtrhnout jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti. Rozvíjí se schopnost dětí udržovat tolerantní a respektující 
vztahy. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Úlohy vyžadující vzájemnou spolupráci rozvíjejí kreativitu žáků - pružnost nápadů, originalitu, schopnost vidět věci jinak. Při řešení úloh žáci rozvíjejí své dovednosti pro 
kooperaci - seberegulace v situaci nesouhlasu, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky. Učí se jasně a s 
respektem komunikovat, vést a organizovat práci skupiny, řešit problémy, rozhodovat se. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

V průběhu vzdělávání vede učitel vyučovací hodiny jako model otevřeného partnerství. Žák se stává rovnocenným partnerem učitele. Rozvíjí se u něj schopnost 
kritického myšlení, tolerance, schopnosti argumentovat a obhajovat svůj postoj. Zároveň zde žák přebírá odpovědnost za své učení, časem pak spoluodpovědnost za 
svět. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

V matematice jsou zařazeny úlohy, u nichž může učitel využít rodinné příběhy, zážitky, zkušenosti z Evropy a světa. 

    

Matematika 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Číslo a početní operace  

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

Žák čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000 
000, používá komutativnost a asociativnost sčítání a 
odčítání a násobení. 

Indické násobení, Egypské počítání 

Biland 

Násobení a dělení 

Římská čísla 

Sčítání, odčítání 

Násobení a dělení 
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M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

Žák provádí výpočty s využitím písemných algoritmů a 
dalších osvojených strategií. 

Sčítání, odčítání 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel 

Žák zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a 
kontroluje výsledky početních operací. 

Odhady, kontrola výsledku 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

Žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých na základě modelace 
aplikuje osvojené početní operace v oboru přirozených 
čísel. 

Slovní úlohy 

Násobení a dělení 

Sčítání, odčítání 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

Žák na základě modelace určí část z celku, zapíše část 
celku zlomkem. 

Zlomky 

M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 

Žák manipulativně porovná, sčítá a odčítá zlomky se 
stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel. 

Rovnice 

Zlomky 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

Žák přečte zápis desetinného čísla, vyznačí desetinné 
číslo na číselné ose. 

Desetinná čísla 

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose 

Při přepisu krokování žák na číselné ose do čísel označí 
kroky zpět jako záporné číslo. 

Krokování 

Tematický celek -  Závislosti, vztahy a práce s daty  

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data Žák vyhledá informace podle zadání a utřídí vyhledané 
informace do jednoduché tabulky. 

Práce s daty 

Kombinace, statistika 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

Žák vyhledá informace z jednoduchých tabulek, grafů a 
diagramů, sestaví tabulku, harmonogram, jednoduchý 
graf. 

Práce s daty 

Kombinace, statistika 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

Při převodech délky a hmotnosti žák správně používá 
předpony mili-, centi-, deci-, a kilo-. Orientuje se v čase, 
provádí převody jednotek času. 

Převody jednotek 

Tematický celek -  Geometrie v rovině a v prostoru  

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

Žák narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici). Narýsuje 
jednoduché konstrukce na čtverečkovaném i bílém 
papíru. 

Geometrie, rýsování, konstrukce 

Rovinné útvary 
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M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

Žák zjistí obvod útvaru součtem délek jeho stran, měří a 
porovnává délky úseček. 

Obvod, obsah, souměrnost 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice Žák sestrojí rovnoběžky i kolmice na bílém papíru. Geometrie, rýsování, konstrukce 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

S pomocí čtvercové sítě žák určí obsah útvaru. Používá 
metodu rámování. 

Čtvercová síť 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

Žák rozezná osově souměrné útvary. Geometrie, rýsování, konstrukce 

Rovinné útvary 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

Žák rozezná, pojmenuje a popíše základní tělesa. Geometrie, rýsování, konstrukce 

Tematický celek -  Nestandardní aplikační úlohy a problémy  

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé 
na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

Žák řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, 
jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých 
postupech a algoritmech školské matematiky. 

Slovní úlohy 

Děda Lesoň 

Indické násobení, Egypské počítání 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Výzvy k tvorbě vlastních úloh žáky učí správě a jednoznačně tyto úlohy formulovat, přesně porozumět textu, analyzovat příčiny nedorozumění a nejasností v textu. 
Tímto rozvíjíme schopnost analytického přístupu i k mediálním obsahům a kritického odstupu od různých sdělení. Vedeme děti k rozeznávání platnosti a významu 
argumentů ve veřejné komunikaci a k uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a odpovědnosti za jeho naplnění. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Některými úlohami lze vhodně podtrhnout jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti. Rozvíjí se schopnost dětí udržovat tolerantní a respektující 
vztahy. Učíme děti komunikovat a žít ve skupině i s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých, přijmout 
druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si možné dopady svých verbálních i neverbálních projevů a připravenosti nést odpovědnost za své jednání. 
Vedeme děti ke vnímání odlišnosti jako příležitosti k obohacení, nikoliv jako zdroj konfliktu. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Při řešení vybraných úloh rozvíjíme dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů (úloh). Při kooperačních aktivitách pak děti řeší 
problémové situace v sociálních rolích. Díky sebehodnocení i zvládání individuálních problémů v učení a seberegulaci. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 
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V průběhu vzdělávání vede učitel vyučovací hodiny jako model otevřeného partnerství. Žák se stává rovnocenným partnerem učitele. Rozvíjí se u něj schopnost 
kritického myšlení, tolerance, schopnosti argumentovat a obhajovat svůj postoj. Zároveň zde žák přebírá odpovědnost za své učení, časem pak spoluodpovědnost za 
svět. Děti vedeme k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování nastavených pravidel a pochopení významu řádu a pravidel pro fungování skupiny. Umožňujeme 
dětem participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Rozvíjíme schopnost srovnávat projevy různých kultur, nacházet společné znaky a odlišnosti. Např. při ukázce způsobů výpočtu v jiných kulturách (Počítáme s Egypťany, 
Indické násobení). Rozšiřujeme a prohlubujeme dovednosti potřebné pro orientaci a evropském prostředí seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném 
evropském prostoru (odstěhovaný žák a udržování dalšího kontaktu s ním). Kultivujeme postoj dítěte k Evropě jako širší vlasti. Utváříme pozitivní postoje k jinakosti a 
kulturní rozmanitosti. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Některé úlohy umožňují pochopení souvislostí mezi přírodními jevy (růst člověka, statistická šetření, práce s daty, odhady apod.), což může vést k porozumění lokálním 
a globálním problémům a vlastní odpovědnosti ve vztazích k prostředí. Přispíváme k vnímání života jako nejvyšší hodnoty a podněcujeme aktivitu, tvořivost, toleranci, 
vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Díky sebehodnocení získává dítě zdroj informací o sobě, o své psychice a temperamentu, v diskusi získává zdroj informací o sobě od druhých, čímž pěstuje svůj vztah k 
sobě samému. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Spolupráce v hodinách vede ke cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulaci vlastního jednání. Odpovědi na otázku: Co udělám příště ke stanovování osobních cílů a 
kroků k jejich dosažení? 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Při řešení úloh dítě cvičí smyslové vnímání, pozornost a soustředění, dovednost zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Při práci se třídou dochází ke vzájemnému poznávání se ve skupině (třídě); rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, k respektu. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Vzájemná pomoc při hledání lokality chyby u spolužáka vede k péči o dobré vztahy, rozvíjí chování podporující dobré vztahy, empatii a pohled na svět očima druhého a 
vzájemný respekt. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

V diskusích nad řešitelskými strategiemi cvičíme pozorování, empatické a aktivní naslouchání, dialog. V běžné vyučovací hodině pak komunikaci v různých situacích 
(informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.) a otevřenou a pozitivní komunikaci. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 
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Hledání různých řešení úloh se stávají cvičením pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti 
dotahovat nápady do reality). 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Během hodin rozvíjíme individuální dovednosti pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na 
druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky apod.), rozvíjíme sociální dovednosti pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, podřízení se, vedení a organizování 
práce skupiny). 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Během výuky vytváříme povědomí i kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respektování atd., učíme se pomáhajícímu a prosociálnímu chování a 
dovednosti rozhodování v problematických situacích všedního dne. 

     

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 1 1 0 0 0 0 2 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Informatika 

Oblast Informatika 

Charakteristika předmětu Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační 
systémy. Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, 
kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti 
a tvořivé učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět 
světu kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální technologie jsou. 
Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace 
a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako prostředek k 
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získání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého typu, 
jak pracují informační systémy a jaké problémy informatika řeší. 
Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech, k tomu přispívá informatika 
svým specifickým dílem. 

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

Předmět je realizován ve 4. - 5. ročníku: 
Výuka probíhá na počítačích či noteboocích s myší, buď v PC učebně, nebo v běžné učebně s přenosnými 
notebooky, s připojením k internetu. Některá témata probíhají bez počítače. V řadě činností preferujeme 
práci žáků ve dvojicích u jednoho počítače, aby docházelo k diskusi a spolupráci. Žák nebo dvojice pracuje 
individuálním tempem. Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, 
ověřuje své hypotézy, diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své 
poznání. Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci. 
Využíváme výukový program a řadu pracovních sešitů Informatika s Emilem od nakladatelství H-EDU. Tyto 
pracovní sešity pro programování pro vzdělávací oblast Informatika pro první stupeň základního vzdělávání 
mají dva stupně obtížnosti. Jde o aktivizační metodu výuky informatiky, pomocí které žáci řeší informatické 
úlohy a rozvíjí při tom své informatické myšlení. S Emilem rozvíjíme moderní informativní myšlení, kritické 
a analytické uvažování i programování jako nový nástroj na poznávání, učení se a tvorbu. 
Tento výukový program dále doplňujme o úkoly ke kódování, modelům a systémům a technologiím. K tomu 
využíváme pracovní učebnice Informatika od nakladatelství Fraus, přičemž žáci začínají pracovat v prvním 
díle a vše pak v dalším ročníku rozvíjejí ve druhém. V případě potřeby vše ještě doplňujeme úlohami 
dostupnými na imysleni.cz nebo využíváme úloh z portálu informatického myšlení ibobr.cz  

Integrace předmětů  Informatika 

Mezipředmětové vztahy  Matematika 

 Vlastivěda 

 Přírodověda 

 Český jazyk a literatura 

 Anglický jazyk 

 Prvouka 

 Výtvarná výchova 

 Hudební výchova 

 Tělesná výchova 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

85 

Název předmětu Informatika 

 Pracovní činnosti 

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

Kompetence digitální: 
Učíme žáky ovládat běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby. Žák je využívá při učení i při 
zapojení do života školy a do společnosti. Samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či 
řešený problém použít. 
Žák získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah. K tomu volí 
postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu. 
Vedeme žáky k vytváření a úpravě digitálního obsahu, kombinaci různých formátů, vyjadřování se za 
pomoci digitálních prostředků. 
Učíme žáky využívat digitální technologie, aby si usnadnili práci, zautomatizovali rutinní činnosti, 
zefektivnili či zjednodušili své pracovní postupy a zkvalitnili výsledky své práce. 
Vedeme žáky k chápání významu digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje je s novými 
technologiemi, vedeme ke kritickému hodnocení jejich přínosů a reflexi rizik jejich využívání. 
Učíme žáky předcházet situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat, situacím s negativním dopadem na 
jejich tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních. Při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním 
prostředí jednají eticky. 

Kompetence k učení: 
Vedeme žáky k odpovědnosti za vlastní učení a k uvědomění nutnosti celoživotního vzdělávání. Posilujeme 
pozitivní vztah k učení. 
U žáků podporujeme samostatnost a tvořivost a také různé přijatelné způsoby dosažení cíle. 
Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat vlastní činnosti, vyhledávat, zpracovávat a používat 
potřebné informace získané na internetu. 
Uplatňujeme individuální přístup k žákům, motivujeme je k učení vyhledáváním situací, v nichž mají radost 
z učení. Pracujeme s chybou, učíme trpělivosti, povzbuzujeme. 

Kompetence k řešení problémů: 
Učíme žáky nebát se problému a jeho řešení, které může mít více způsobů. Vytvářením praktických 
problémových situací učíme žáky prakticky problémy řešit. Na modelových příkladech učíme žáky 
algoritmu řešení problému, ale také způsobu předcházení problému. 
Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení žáků. Podporujeme týmovou spolupráci při řešení 
problémů. Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů 

Kompetence komunikativní: 
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Zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v informačních a komunikačních 
technologiích. 
Vedeme všechny žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. 
Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky. Vedeme je k pozitivní prezentaci a 
reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. 

Kompetence sociální a personální: 
Podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování, učíme žáky pracovat v týmech, vnímat 
vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. 
Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role, kriticky hodnotit práci svoji i celého týmu i její 
význam. 
Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. Upevňujeme v 
žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. 

Kompetence občanské: 
Vedeme žáky ke kamarádskému chování a vzájemné pomoci. Dbáme na dodržování stanovených pravidel. 
Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. Na konkrétních modelových příkladech (včetně 
sociálních sítí) demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. 
V hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace.  

Kompetence pracovní: 
Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Kvalitně odvedenou práci oceníme. 
Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k 
adaptaci na nové pracovní podmínky. 
Důsledně vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel a plnění svých povinností. 
Seznamujeme žáky s různými profesemi, ujasňujeme jim představu o reálné podobě jejich budoucího 
povolání a o volbě vhodného dalšího studia.  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

4. ročník – 1 hodina  
5. ročník – 1 hodina  

Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno na vysvědčení klasifikačním stupněm. 
V rámci výuky využíváme formativního i sumativního hodnocení. Hlavním kritériem pro hodnocení je práce 
v hodinách. 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence digitální 

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

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

pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými 
pracuje, vysvětlí, k čemu slouží 

Digitální zařízení 

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

edituje digitální text, vytvoří obrázek Ovládání myši 

Kreslení čar, vybarvování 

Kreslení bitmapových obrázků 

Psaní slov na klávesnici 

Editace textu 

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

přehraje zvuk či video Používání ovladačů 

Přehrávání zvuku 

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

uloží svoji práci do souboru, otevře soubor Zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace 

Ukládání práce do souboru 

Otevírání souborů 

Práce se soubory 

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

používá krok zpět, zoom Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom) 

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

řeší úkol použitím schránky Ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom) 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

dodržuje pravidla a pokyny při práci s digitálním 
zařízením 

Digitální zařízení 

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat 

uvede různé příklady využití digitálních technologií v 
zaměstnání rodičů 

Využití digitálních technologií v různých oborech 
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I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého 
typu 

najde a spustí aplikaci, kterou potřebuje k práci Práce se soubory 

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí 

propojí digitální zařízení a uvede bezpečnostní rizika, 
která s takovým propojením souvisejí 

Propojení technologií, internet 

Sdílení dat, cloud 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se ke svému účtu 
a odhlásí se z něj 

Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví 
uživatele 

I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, 
která s takovým propojením souvisejí 

při práci s grafikou a textem přistupuje k datům i na 
vzdálených počítačích a spouští online aplikace 

Propojení technologií, internet 

Sdílení dat, cloud 

I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro 
práci s digitálními technologiemi 

rozpozná zvláštní chování počítače a případně přivolá 
pomoc dospělého 

Ergonomie, ochrana digitálního zařízení a zdraví 
uživatele 

Technické problémy a přístupy k jejich řešení 

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji 

sdělí informaci obrázkem Piktogramy, emodži 

Pixel, rastr, rozlišení 

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji 

předá informaci zakódovanou pomocí textu či čísel Kód 

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu zakóduje/zašifruje a dekóduje/dešifruje text Kód 

Přenos na dálku, šifra 

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu zakóduje a dekóduje jednoduchý obrázek pomocí 
mřížky 

Kód 

Přenos na dálku, šifra 

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji 

obrázek složí z daných geometrických tvarů či 
navazujících úseček 

Pixel, rastr, rozlišení 

Tvary, skládání obrazce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Dovednost zapamatování, řešení problémů, pozornost, soustředění. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Regulace vlastního jednání a prožívání, plánování učení. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Respektování, pomoc, podpora, vztahy ve skupině. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Organizace práce, hledání pomoci při potížích, zvládání stresových situací. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Rozvoj originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Verbální i neverbální sdělování, komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, prosba, pozdrav, ...), komunikační obrana proti agresi a manipulaci. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Demokratická atmosféra ve škole. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Evropa a svět, symboly, životní styl, vzdělávání. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Demokratické řešení problémů a konfliktů v osobních životě i ve společnosti. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Zvládání učebních problémů, strategie jejich řešení. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Dovednost ustoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé, řešení konfliktů, podřízení se, vedení, organizování práce skupiny. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Prosociální chování, rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne, spolehlivost, spravedlnost. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Solidarita, slušné chování, důležitost jedince v různých vztazích, vztahy mezi kulturami. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Kritický přístup ke zpravodajství a reklamě, rozdíly mezi informací a reklamou, dezinformace. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Rozpoznání mediálního sdělení, rozdíl mezi reklamou a zprávou. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Sestavování příspěvků podle daných kritérií. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Tvorba mediálního sdělení pro školní časopis. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Příprava příspěvků do školních novin - práce v redakční radě. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 
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Role médií v každodenním životě jednotlivce, internetová média. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Výběr slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru autora, rozpoznání jeho záměrů. 

    

Informatika 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence digitální 

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

I-5-1-01 uvede příklady dat, která ho obklopují a která 
mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje 
odpovědi na základě dat 

pracuje s texty, obrázky a tabulkami v učebních 
materiálech 

Data, druhy dat 

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data 

Doplňování tabulky a datových řad 

Kritéria kontroly dat 

Řazení dat v tabulce 

Vizualizace dat v grafu 

Kreslení čar 

Animace střídáním obrázků 

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data 

doplní posloupnost prvků Doplňování tabulky a datových řad 

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data 

umístí data správně do tabulky Doplňování tabulky a datových řad 

doplní prvky v tabulce Data, druhy dat 
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I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data 

Doplňování tabulky a datových řad 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

v posloupnosti opakujících se prvků nahradí chybný za 
správný 

Kritéria kontroly dat 

I-5-3-02 pro vymezený problém zaznamenává do 
existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná 
data 

Řazení dat v tabulce 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program pro ovládání postavy 

Příkazy a jejich spojování 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy 

Vlastní bloky a jejich vytváření 

Změna vlastností postavy pomocí příkazu 

Programovací projekt 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů v programu najde a opraví chyby Kombinace procedur 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

Ladění, hledání chyb 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 

Modifikace programu 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů rozpozná opakující se vzory, používá opakování, stanoví, 
co se bude opakovat a kolikrát 

Opakování příkazů 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy 

Vlastní bloky a jejich vytváření 

Pevný počet opakování 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů vytvoří a použije nový blok Příkazy a jejich spojování 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

Pohyb a razítkování 

Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy 

Vlastní bloky a jejich vytváření 

Programovací projekt 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů upraví program pro obdobný problém Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

Programovací projekt 
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I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 

Modifikace programu 

I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná 
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi 

nalezne ve svém okolí systém a určí jeho prvky Systém, struktura, prvky, vztahy 

I-5-3-01 v systémech, které ho obklopují, rozezná 
jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi 

určí, jak spolu prvky souvisí Systém, struktura, prvky, vztahy 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

rozpozná, jestli se příkaz umístí dovnitř opakování, před 
nebo za něj 

Programovací projekt 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

vytváří, používá a kombinuje vlastní bloky Vlastní bloky a jejich vytváření 

Pevný počet opakování 

Programovací projekt 

I-5-2-02 popíše jednoduchý problém, navrhne a 
popíše jednotlivé kroky jeho řešení 

přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky Čtení programů 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

Programovací projekt 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

rozhodne, jestli a jak lze zapsaný program nebo postup 
zjednodušit 

Programovací projekt 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 

Modifikace programu 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

cíleně využívá náhodu při volbě vstupních hodnot 
příkazů 

Náhodné hodnoty 

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji 

pomocí grafu znázorní vztahy mezi objekty Graf, hledání cesty 

I-5-1-02 popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a 
znázorní ji 

pomocí obrázku znázorní jev Schémata, obrázkové modely 

Animace střídáním obrázků 

I-5-1-03 vyčte informace z daného modelu pomocí obrázkových modelů řeší zadané problémy Model 
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Animace střídáním obrázků 

I-5-2-01 sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů v blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví 
program pro řízení pohybu a reakcí postav 

Programovací projekt 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

I-5-2-04 ověří správnost jím navrženého postupu či 
programu, najde a opraví v něm případnou chybu 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

používá události ke spuštění činnosti postav Ovládání pohybu postav 

Násobné postavy a souběžné reakce 

Spouštění pomocí událostí 

I-5-2-03 v blokově orientovaném programovacím 
jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, 
používá opakování a připravené podprogramy 

ovládá více postav pomocí zpráv Vysílání zpráv mezi postavami 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Role médií v každodenním životě jednotlivce, internetová média. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Rozpoznání mediálního sdělení, rozdíl mezi reklamou a zprávou. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Kritický přístup ke zpravodajství a reklamě, rozdíly mezi informací a reklamou, dezinformace. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Příprava příspěvků do školních novin - práce v redakční radě. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Sestavování příspěvků podle daných kritérií. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Tvorba mediálního sdělení pro školní časopis. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Výběr slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru autora, rozpoznání jeho záměrů. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Solidarita, slušné chování, důležitost jedince v různých vztazích, vztahy mezi kulturami. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Prosociální chování, rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne, spolehlivost, spravedlnost. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Verbální i neverbální sdělování, komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, prosba, pozdrav, ...), komunikační obrana proti agresi a manipulaci. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Dovednost ustoupit od vlastního nápadu, navazovat na druhé, řešení konfliktů, podřízení se, vedení, organizování práce skupiny. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Rozvoj originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do reality. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Respektování, pomoc, podpora, vztahy ve skupině. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Organizace práce, hledání pomoci při potížích, zvládání stresových situací. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Dovednost zapamatování, řešení problémů, pozornost, soustředění. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Zvládání učebních problémů, strategie jejich řešení. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Regulace vlastního jednání a prožívání, plánování učení. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Demokratická atmosféra ve škole. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Demokratické řešení problémů a konfliktů v osobních životě i ve společnosti. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Evropa a svět, symboly, životní styl, vzdělávání. 
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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 2 0 0 0 0 0 0 6 

Povinný Povinný Povinný           

    

Název předmětu Prvouka 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Prvouka poskytuje základní poznatky o životě společnosti, o živé a neživé přírodě a o 
jejím významu pro člověka. Pomáhá vytvářet citový vztah k vlasti, k ostatním lidem, k životnímu prostředí. 
Žáci se učí pojmenovat základní jevy, předměty, situace za pomoci pozorování a praktických zkušeností. 
Nově získané dovednosti uplatňovat co nejsamostatněji v běžném životě. Osvojují si vhodné chování a 
jednání mezi lidmi, navzájem si pomáhat a spolupracovat. 

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

Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje v 1. až 3. ročníku vždy 2 hodiny týdně. 
Žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové učebně a využívají k učení 
různé formy práce. Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. V jedné třídě 
pracuje více ročníků, během výuky mohou žáci z různých ročníků pracovat společně.  
Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:  

 Místo, kde žijeme  

 Lidé kolem nás  

 Lidé a čas 

 Rozmanitost přírody 

 Člověk a jeho zdraví 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

Mezipředmětové vztahy  Výtvarná výchova 

 Vlastivěda 

 Přírodověda 
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 Český jazyk a literatura 

 Anglický jazyk 

 Matematika 

 Informatika 

 Hudební výchova 

 Tělesná 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: 
Učíme žáky pracovat s literaturou (encyklopedie, knihy, časopisy, mapy). 
Do výuky zařazujeme pozorování, experimentování, záznam informací, vyhledávání informací na internetu, 
zjišťování informací od rodičů a dalších dospělých. 

Kompetence k řešení problémů: 
Vedeme žáky k tomu, aby vyjádřili svůj názor, aby řešili konflikty ve vztahu s vrstevníky a rodiči. 
Ekonomické chování vidíme jako situaci k rozhodování.  
Umožňujeme žákům řešit různé problémy. Vedeme je k uvědomění analogie mezi řešením problému 
počítačem a člověkem. Vytváříme různé modelové situace k řešení problémů.  
Učíme žáky diskutovat o daném problému. Překládáme jim logické operace k třídění (kategorizace), 
přiřazování, uspořádání v časovém sledu. 

Kompetence komunikativní: 
Vedeme žáky ke komunikaci při práci ve dvojicích, skupinové a kooperativní práci. 
Učíme ústně i písemně formulovat závěry pozorování a provádění pokusů.  

Kompetence sociální a personální: 
Učíme žáky bezpečnosti v dopravě i u vody, chování při úrazu, prevenci a postup při týrání a zneužívání. 
Vedeme je k ohledu k zájmům a potřebám druhých, respektování odlišnosti, odmítání návykových látek a 
dalších forem rizikového chování. Předkládáme také situace zabývající se požární bezpečností a přivoláním 
pomoci při haváriích, živelních pohromách a v dalších situacích ohrožení. 

Kompetence občanské: 
Vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování a společenských norem a zákonů. Učíme je 
nenásilnému řešení konfliktů. Seznamujeme žáky s parlamentní demokracií v ČR, základní dělbou mocí ve 
státě. 
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Název předmětu Prvouka 

Vedeme žáky k respektování druhých, jejich odlišností a názorů. 

Kompetence pracovní: 
Vedeme žáky k ochraně životního prostředí, k samostatné práci, spolehlivosti a zodpovědnosti za své 
jednání. Seznamujeme je s profesemi. 

Kompetence digitální: 
Učíme žáky vyhledávat různé informace a s nimi následně pracovat, porovnávat je. 
K poznávání světa využíváme obrazového i zvukového materiálu dostupného na internetu. 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

1. ročník - 2 hodiny 
2. ročník - 2 hodiny 
3. ročník - 2 hodiny 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno na vysvědčení klasifikačním stupněm. 
V rámci běžné výuky využíváme formativního i sumativního hodnocení. 

    

Prvouka 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Moje 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 

Žák uvede názvy různých prostor ve škole. Vysvětlí, k 
čemu slouží. 
Žák pojmenuje povolání lidí ve škole. Popíše přiměřeně 
jejich náplň práce. Umí je správně oslovovat. 
Žák vysvětlí účel vyučovací hodiny a přestávky. 
Pojmenuje činnosti, které dělá ve vyučování. 

Co se děje ve škole 
Kdo pracuje ve škole 
Co dělají ve škole žáci 
Ve třídě ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 

rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
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spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

Žák popíše prostorové vztahy ve třídě ze své pozice (z 
pozice žáka sedícího v lavici). Žák si uvědomuje, že se při 
změně stanoviště mění i vzhled situace. ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 

a pracovních činností 

Tematický celek -  Moji spolužáci  

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 

Žák popíše části obličeje (pojmy obličej, oči, uši, nos, 
tváře, vlasy). Porovná, co mají děti společného a v čem 
se liší. 
Žák porovná, co mají děti společného a v čem se liší. 
Vyjmenuje své zájmy. 
Žák popíše pocity dětí v modelových situacích. Vhodně 
reaguje v modelových situacích, kdy spolužák prožívá 
smutek, vztek, radost, strach. Mluví o svých pocitech. 
Žák rozpozná, co spokojenému životu ve třídě a učení 
prospívá a co je pro učení a pohodu ve třídě špatné. 

Každý jsme jiný. S každým mám něco společného. 
Všímáme si pocitů druhých. Pravidla naší třídy. 

Tematický celek -  Zkoumáme rostliny  

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

Žák zaznamenává svá pozorování. Pojmenuje části 
stromu. Vytvoří informační list o vybraném listnatém 
stromu. 
Žák pojmenuje části stromu a označí rozdíly mezi dvěma 
stromy. Přiřadí k běžným listnatým stromům listy a 
plody. 
Žák vysvětlí hlavní rozdíly mezi listnatými a jehličnatými 
stromy. S pomocí obrázků popíše rozdíly mezi dvěma 
jehličnatými stromy. 
Žák rozliší dřeviny na stromy a keře. 
Žák na vybraných rostlinách označí části, které jíme. 
Části rostlin pojmenuje. Uvede příklad využití některých 
částí rostlin v kuchyni. 
Žák při samostatné práci procvičuje pojmenovávání 
částí rostlin na dalších příkladech. U vybraného druhu 
popíše podle obrázku tělo rostliny a označí její 
konzumovanou část. 
Žák najde u různých plodů semena, popíše, jak jsou 

Pozorujeme stromy. Listnaté stromy. Jehličnaté 
stromy. Poznáváme stromy a keře. Kořen, stonek, list 
a plod. 
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uložena, a vysvětlí, k čemu semena slouží. 
Žák určí u různých plodů, kde uchovávají semena, 
popíše je, vysvětlí, jak jsou uložena, a porovná vlastnosti 
plodů navzájem. 

Tematický celek -  Kde bydlím  

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

Žák popíše prostorové vztahy v obci zobrazené v 
učebnici. Podle obrázku popíše cestu do školy. Vybere 
nejbezpečnější cestu do školy a svůj výběr zdůvodní. 
Vybere na obrázku místa vhodná ke hře a sportu ve 
městě. 
Žák rozpozná různé typy domů a popíše rozdíly mezi 
nimi. 
Žák uvede názvy služeb v okolí školy a místa svého 
bydliště. U vybraných služeb (pošta, knihovna) žák 
uvede příklady využití. 

V obci 
Kde bydlím 
Co máme blízko a co dál 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

Tematický celek -  Jsem chodec  

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 

Žák rozpozná a popíše rizikové chování chodců. 
Rozpozná a popíše riziková místa (z pohledu 
bezpečnosti silničního provozu) v okolí své školy. Žák 
zná a používá reflexní prvky pro lepší viditelnost v 
silničním provozu. 
Žák uvede základní pravidla pro chůzi na chodníku. 
Žák zná povinnost přednostně přecházet na 
vyznačených přechodech a respektuje ji. Má dovednosti 
a návyky správného postupu při přecházení vozovky na 
přechodu bez světelného značení. 
Žák zná a využívá znalosti o bezpečné chůzi po kraji 
silnice. 

Okolí školy. Na chodníku. Přecházíme vozovku. Na 
silnici. 

Tematický celek -  Moje 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 

Žák vysvětlí význam rodiny pro její členy. Vyjmenuje 
několik věcí, které mu zajišťuje (přináší) jeho rodina. Na 
příkladech vysvětlí, jak přispívá ke štěstí a spokojenosti 
dalších členů rodiny. 
Žák na modelové rodině pojmenuje příbuzenské vztahy: 

Rodina je důležitá. Příbuzenské vztahy. Rodiny 
vypadají různě. 
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tatínek (otec), maminka (matka), dcera, syn, babička, 
dědeček, vnuk, vnučka, rodiče, vnoučata. 
Žák vyjádří, kdo patří do jeho rodiny. Uvede příklad 
dvou- až pětičlenné rodiny. 

Tematický celek -  Nákupy  

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

Žák pojmenuje skupiny zboží v obchodě potravin. 
Orientuje se v názvech obchodů (papírnictví, řeznictví 
apod.). 
Žák sestaví seznam potravin na nákup k určité 
příležitosti. 

V obchodě. Co potřebujeme nakoupit? 

Tematický celek -  Z čeho jsou věci kolem nás  

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

Na příkladu provozu kuchyně dříve a nyní si žák 
uvědomí, jak technický pokrok ovlivnil každodenní život 
lidí. Uvede další příklady vybavení, která nám ulehčují 
práci. Rozumí, v čem spočívá práce vědce. 
Žák si uvědomí, jaké vybavení pomáhá zpřesnit výsledky 
pozorování. Porovná rozdíl mezi pozorováním bez 
pomůcek a s pomůckami. 
Žák se učí pozorovat, zkoušet a výsledky zapisovat do 
tabulky. 
Žák se učí pracovat podle stanoveného postupu a 
zaznamenávat výsledky. Promýšlí způsoby využití 
zjištěných vlastností materiálů. 
Žák na příkladu tvrdosti materiálů zkouší odhadovat 
vlastnosti materiálů a správnost odhadu 
experimentálně ověřit. Učí se pracovat podle 
stanoveného postupu a zaznamenávat výsledky. 
Promýšlí způsoby využití zjištěných vlastností materiálů. 
Žák uvede způsob a zásady správného třídění odpadů. 
Na příkladech dokáže rozlišit odpady vhodné ke třídění, 
určí, do které skupiny odpadů patří. 
Žák vysvětlí pojem recyklace odpadů. 

Jak vynálezy lidem mění život 
Budujeme laboratoř ve třídě 
Materiály mají různé vlastnosti 
Materiály a voda 
Co je tvrdší a co je měkčí 
Třídíme odpad 
Odpad? Surovina! 

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-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

Tematický celek -  Zvířata a rostliny kolem nás  
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ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

Rozpozná a pojmenuje rodiny hospodářských zvířat. Na 
příkladu popíše, jak se hospodářská zvířata chovají a co 
potřebují k životu. 
Žák na příkladu popíše, co lidem poskytují hospodářská 
zvířata. 
Žák na příkladu uvede možné problémy, se kterými je 
nutné počítat při rozhodování o pořízení domácího 
zvířátka. Na příkladu popíše, proč nejsou některá volně 
žijící zvířata vhodná pro chov doma. 
Žák popíše, jak se chová domácí zvíře v různých 
situacích; uvede vhodné reakce člověka. 
Žák vysvětlí, jaké potřeby má domácí zvíře, s nímž má 
zkušenost. Popíše, jak je potřeba o zvíře pečovat. 
Žák popíše základní stavbu cibulovitých rostlin. Podle 
obrázku popíše životní cyklus cibulovitých rostlin. 
Popíše rozdíly mezi jarními květinami. Uvede příklady 
jarních květin typických pro lokalitu svého bydliště. 

Hospodářská zvířata 
Co nám dávají hospodářská zvířata 
Chováme domácí zvířata 
Rozumíme chování zvířat 
Co potřebují zvířata? 
Jarní květiny 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

Tematický celek -  Člověk a čas  

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

Žák uvede příklady činností typických pro jednotlivá 
roční období. Odříká/seřadí názvy ročních období a 
měsíců tak, jak jdou za sebou. Žák dokáže říci, které 
roční období je před určitým ročním obdobím či po 
něm. S pomocí seznamu měsíců dokáže říci, který měsíc 
je před určitým ročním obdobím či po něm. 
Žák odříká dny v týdnu tak, jak jdou za sebou. Odliší 
pracovní dny v týdnu a dny o víkendu. Určuje, který den 
v týdnu je před/za jiným dnem. 
Žák označí název aktuálního měsíce v roce. Žák označí 
aktuální datum. Žák přiřadí ke dnům aktuálního týdne 
to, co se stalo, a to, co je na další dny plánováno. 
Dokáže vlastními slovy vysvětlit, k čemu se používá 
kalendář. 
Žák dokáže číst z kalendáře (ukazuje např. první úterý v 
měsíci květnu, poslední den v listopadu apod.). Žák 

Rok a měsíce 
Týden 
Vytváříme list kalendáře 
Den a noc 
Denní činnosti 
Kolik je hodin 
Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá 
Když spěcháme, když čekáme 
Následnost událostí 

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 
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dokáže naplánovat na vhodný den určenou aktivitu. 
Žák předvede na glóbu otáčení zeměkoule a určí, kdy je 
na určitém místě na zeměkouli den a kdy noc. 
Žák přiřadí k časovým údajům typické denní činnosti. 
Žák na hodinách s ciferníkem nastaví čas – celé hodiny. 
Přečte čas na hodinách s ciferníkem – celé hodiny. 
Žák se pokusí nastavit na hodinách čtvrt, půl, tři čtvrtě. 
Žák se snaží přečíst na hodinách s ciferníkem čtvrt, půl a 
celou hodinu. 
Žák řekne, co je vhodné dělat v situaci, kdy je třeba 
pospíchat (nebo kdy má naopak hodně času), a vysvětlí, 
proč je to vhodné. 
Žák předvede omluvu při pozdním příchodu do školy. 
Žák porovná své (subjektivní) vnímání času se 
změřeným časem. 
Žák uspořádá události podle vztahu dříve–později. 

Tematický celek -  Sledujeme 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 

Žák jmenuje části lidského těla (nikoli vnitřní orgány). 
Žák používá v modelové situaci popisu zranění (bolesti) 
přiměřeně přesné výrazy. 
Žák popíše, jak lidem zuby pomáhají zpracovávat 
potravu. U jednotlivých druhů zubů vysvětlí jejich 
funkci. 
Žák popíše, jak probíhá výměna dočasných (mléčných) 
zubů za trvalé. 
Žák popíše několik situací, které mohou vést ke ztrátě 
nebo závažnému poškození zubu. 
Žák uvede zásady dobré péče o zdraví zubů a vysvětlí, 
proč je pravidelné čištění zubů důležité. 
Žák vyjmenuje smysly. Uvede příklady vnímání světa 
pomocí jednotlivých smyslů. 

Naše tělo. K čemu potřebuji zuby. Jak mi rostou zuby. 
Chceme zdravé zuby. Jak si zuby správně čistit. Naše 
smysly. Jak poznáváme svět. 

Tematický celek -  V lese  

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

Žák u vybraných zvířat žijících v lese popíše, čím se živí, 
kde přebývají a jaké stopy po sobě zanechávají. 

Skrytý život v lese 
Práce v lese 
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ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

Žák s pomocí obrázku vyjmenuje profese, které se 
podílejí na péči o les a zpracování dřeva. 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

Tematický celek -  Závěr  

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 

Žák v modelové situaci odmítne komunikaci, která je 
mu nepříjemná. Přiřadí k modelové situaci možná 
nebezpečí. Rozezná situace, v nichž je potřeba požádat 
o pomoc dospělé. 

Abychom si léto užili 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

Tematický celek -  Roční období  

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

Vysvětlí fáze ročního cyklu v životě stromů. Přiřadí 
charakteristické události k jednotlivým obdobím v roce. 
Charakterizuje některé lidové tradice (masopust, 
Velikonoce, Dušičky, Mikuláš, Vánoce). Rozeznává 
měsíce v roce a přiřazuje je k ročním obdobím. 

Podzim. Zima. Jaro. Léto. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Příbuzenské vztahy. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Pravidla třídy. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
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Moje škola. Moji spolužáci. Moje obec. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Každý jsme jiný, s každým máme něco společného. Pocity druhých. Lidé ve škole. Lidé v obci. Moje rodina. Mé tělo. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Zkoumání rostlin a živočichů, věcí kolem nás. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Rostliny a živočichové. Život v lese. Roční období. 

    

Prvouka 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Úvod  

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

Žák sdílí s ostatními zkušenosti, zážitky a zajímavosti z 
vlastních cest. 
Žák reaguje na názory a podněty druhých. 
Žák poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k 
učení. 
Žák si naplánuje, kterým oblastem poznání by se chtěl 
věnovat. 
Žák si uvědomí, že učení je celoživotní proces. 
Žák porovná snímky školy z různých časových období. 
Sleduje a popíše změny v budově vlastní školy. Sdílí 
výsledky svého pozorování ve skupině spolužáků. 
Žák odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná. V 

Co jsme se naučili o prázdninách 
Návrat do školy 
O čem musíme říci dospělým 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
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sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i jiné dítě. 
Rozezná šikanu a navrhne, kde vyhledat pomoc. V 
modelové situaci určí oběť a pojmenuje možná 
nebezpečí této situace. V modelové situaci umí 
zareagovat jako svědek těchto situací. Odliší ohlášení 
případů ubližování od žalování. Vysvětlí důležitost 
dodržování společně vytvořených pravidel soužití. 

Tematický celek -  Pozorujeme proměny počasí  

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

Žák pod vedením učitele vytvoří jednoduchou 
meteorologickou stanici. Zapisuje zjištěné hodnoty 
aktuálního stavu počasí do tabulky. 
Žák rozezná základní typy počasí a charakterizuje je. 
Určí symboly, kterými jednotlivé typy počasí 
označujeme. 

Jak zjišťovat počasí? 
Proměny počasí 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

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 

Tematický celek -  Příroda na podzim  

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

Žák vyjmenuje základní rysy podzimu, vysvětlí změny, 
které se v přírodě s příchodem podzimu odehrávají. 
Žák u konkrétních živočichů popíše odlišné strategie pro 
trávení zimního období. Vyjmenuje způsoby, jakými lze 
vybraným živočichům pomoci překonat zimu. Vytvoří 
s pomocí učitele jednoduché krmítko pro ptáky dle 
návodu. 
Žák popíše základní způsoby šíření plodů v krajině a 
uvede konkrétní příklady. Realizuje jednoduchý pokus 
na šíření plodů dle učitelova návodu. 
Žák uvede příklady podzimních plodin, rozliší ve skupině 
vybraných plodin lokální a dovozové. Vypráví o svých 
zážitcích se sklízením plodin. 
Žák pojmenuje základní zahradní nářadí a určí jeho 
funkci, pojmenuje základní polní stroje a určí jejich 
funkci, srovná zahradní náčiní minulosti a současnosti. 

Krajina na podzim 
Příroda se připravuje na zimu 
Rostliny na podzim 
Podzimní zahrada 
Práce na poli a na zahradě 

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-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 
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Tematický celek -  Vyrůstáme v rodině  

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 

Žák vede rozhovor s prarodičem na téma život v 
nedávné minulosti. Zaznamenává informaci z 
rozhovoru. Sděluje spolužákům informace, které se z 
rozhovoru dozvěděl. 
Žák seřadí jednotlivé fáze vývoje člověka tak, jak jdou za 
sebou. Na příkladu uvede rozdíly mezi dětstvím a 
stářím. 
Žák přiřadí typické činnosti k jednotlivým životním 
obdobím. V modelové situaci (na základě vyprávění či 
informačního textu) vysvětlí, jaké změny se odehrály za 
života určitého člověka. Porovná předměty z historie a 
současnosti. 
Žák vytvoří grafický záznam příbuzenských vztahů 
(rodokmen) a orientuje se v něm. 
Žák uvede zpaměti adresu svého bydliště, datum 
narození a telefonní číslo na jednoho z rodičů. Uvede 
příklady společných aktivit se členy své užší a širší 
rodiny a činností 
jednoho pro druhé. V modelové situaci naplánuje 
program na víkend dle zájmu a možností jednotlivých 
členů rodiny. 
Žák vypráví o slavení narozenin ve své rodině. Vlastními 
slovy vyjádří, proč lidé slaví. Odliší svátky rodinné a 
svátky důležité pro širší společnost. Uvede zpaměti 
datum svého narození. 
Žák vypráví o tom, jak slaví Vánoce jeho rodina či rodina 
spolužáka. Žák podle obrázkové osnovy stručně 
převypráví biblický příběh o narození Ježíše. Vyjmenuje 
a vysvětlí několik vánočních zvyků. 

Nad starými fotografiemi 
Období lidského života 
Změny v životě člověka 
Rodokmen 
Žijeme spolu 
Všichni slaví 
Vánoce 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

Tematický celek -  Život dříve a nyní  

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

Žák popíše proměny školy v čase. Některé ze změn 
zdůvodní. 
Žák vysvětlí, proč lidé nechávají zprávy o své době v 

Co se našlo u nás ve škole 
Den školáka dříve a dnes 
Město dříve 
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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 

časových schránkách, a uvede, co by sám chtěl sdělit 
budoucím generacím. 
Žák porovná způsob vzdělávání, podíl na provozu 
domácnosti i náplň volného času dětí dříve a dnes. 
Žák rozliší v současných ulicích města starší a nové 
domy. Vysvětlí, čemu města slouží a jak se současná 
města utvářela. 
Žák uvede služby potřebné pro fungování města, určí, 
které služby poskytuje město nebo obec u jeho bydliště, 
a zdůvodní jejich umístění. 

Město dnes 
Aby město fungovalo 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu 

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 

Tematický celek -  Příroda v zimě  

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

Žák popíše změny přírody v zimním období, srovná 
hlavní rysy zimy s dalšími ročními obdobími, vyjmenuje 
zimní sporty a významné dny zimního období. 
Žák pozná běžné živočichy podle pobytových znaků, 
dokáže zakreslit pozorované stopy živočichů, srovná 
stopy své a spolužáků dle shodných a odlišných znaků. 
Žák rozpozná vybrané druhy zimujících ptáků podle 
výrazných rysů. Rozhodne, jaký typ příkrmu je pro ptáky 
v zimě vhodný a jaký nevhodný. 

Krajina v zimě 
Odpočívá v zimě příroda? 
Jak v přírodě v zimě pomoci ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 

nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

Tematický celek -  Úžasné tělo  

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

Žák pojmenuje základní orgány primárně odpovědné za 
životní projevy (mozek, plíce, srdce). Na vyobrazení 
lidského těla správně lokalizuje mozek, plíce a srdce. 
Žák vysvětlí, k čemu slouží mozek, srdce, plíce. Žák 
chápe a vysvětlí roli kostry v lidském těle. 
Žák popíše základní životní funkce a určí orgány, které 
jsou za ně odpovědné. Vysvětlí význam kyslíku pro 
člověka. 
Žák dokáže zhodnotit základní projevy životních funkcí, 
zná kontakt na rychlou záchrannou pomoc a dokáže 
komunikovat při tísňovém volání. 
Žák popíše jednotlivá pracoviště nemocnice a povolání 

Co je uvnitř těla 
Životní funkce 
Kdy voláme o pomoc 
V nemocnici 

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 

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-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
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času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

nemocničního personálu a naznačí jeho význam. 
Vysvětlí rozdíl mezi nemocí a úrazem. 

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 

Tematický celek -  Jak lidé žijí a pracují  

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

Žák porovná výhody života na dvou různých místech. 
Vyjádří, co má rád na místě, kde žije, kde by chtěl žít, 
uvede důvody pro svou volbu. 
Žák uvede příklady toho, jak se liší způsob života dvou 
lidí. Vypráví o svém způsobu života. 
Žák porovná způsob života dítěte vyrůstajícího v jiném 
prostředí a svůj život. Uvede příklad toho, jak místo, kde 
žije, ovlivňuje způsob života lidí. 
Žák vyjádří pocity lidí, kteří se přestěhovali do jiné 
země. Uvede příklady problémů, s nimiž se může setkat 
dítě-cizinec. 
Žák je ochotný pomoci novému spolužákovi k tomu, aby 
se ve třídě cítil lépe. Dokáže v modelové situaci přizvat 
nového spolužáka ke společné činnosti. 

Místo, kde žiji 
Způsob života 
Místo ovlivňuje život lidí 
Žít v jiném prostředí je někdy těžké ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 

rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

Tematický celek -  Příroda na jaře  

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

Žák vysvětlí malý vodní oběh, popíše změny, ke kterým 
dochází v průběhu jara. Vyjmenuje a popíše jarní lidové 
tradice, umí je přiřadit ke konkrétním dnům. 
Žák vysvětlí základní principy vědecké práce, seřadí 
jednotlivé kroky badatelské metody za sebou tak, jak 
mají následovat. Dokáže provést jednoduchý pokus dle 
návodu. 
Žák zaznamenává výsledky svého pozorování a 
prezentuje je spolužákům. 
Žák popíše koloběh vody v domácnosti, navrhne 

Krajina na jaře 
Pokusy s vodou 
Voda v lidských sídlech 
Voda jako místo pro život 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

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 
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realizovatelné postupy šetření vodou v domácnosti, 
seřadí každodenní činnosti dle množství spotřebované 
vody. 
Žák na příkladech popíše vztahy mezi organismy 
stojatých vod. 
Žák popíše roli rostlin u stojatých vod, pojmenuje 
vybrané živočichy stojatých vod. 

Tematický celek -  Na cestách  

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

Žák vybere v konkrétním prostředí orientační body a s 
jejich využitím popíše cestu. Ve vybraném prostředí 
vysvětlí pravidla bezpečného chování chodce v silničním 
provozu. Žák popíše postup, jak postavit model okolí 
školy. Vysvětlí, jak model využít pro sestavení plánu. 
Žák porovná pohled z výšky s jednoduchým plánem 
oblasti. Najde na plánu orientační body a popíše jejich 
polohu. 
Žák najde v plánu značky a vysvětlí, k čemu slouží. Podle 
plánu a popisu ulic popíše cestu. Dokáže říci svou 
adresu. Zvládne nalézt číslo popisné na domě a ví, k 
čemu slouží. 
Žák popíše možnosti veřejné dopravy ve své obci, 
vyhledá informace o veřejné dopravě v jednoduchém 
plánu. Přemýšlí o výhodách a nevýhodách různých 
druhů dopravy. Správně pojmenuje vybrané dopravní 
značky. 
Žák určí časové údaje v analogovém vyjádření, ve 
dvanácti a čtyřiadvacetihodinovém systému. Čte a 
nastavuje na hodinách s ciferníkem časové údaje s 
přesností na minutu. Odhadne trvání různých krátkých 
činností. Své odhady porovná se skutečností. 
Žák přečte a zaznamená časový údaj v digitálním 
vyjádření, orientuje se v jednoduchém jízdním řádu. 

Poznáváme okolí školy 
S plánem snáze najdeme cestu 
Vyznáme se ve městě 
Doprava v obci a jejím okolí 
Den má 24 hodin 
Kolik minut má hodina? 
Jízdní řád 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

ČJS-3-5-02 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 

Tematický celek -  Léto  
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ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

Žák popíše základní rysy letního období. Žák vyjmenuje 
plodiny, které dozrávají již v průběhu léta. Žák vypráví o 
svých plánech a zasazuje je do reality. 

Krajina v létě 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Modelové situace. Porovnávání. Ochota pomoci. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Komunikace v nepříjemné situaci. Možnost odmítnout komunikaci. Společenství rodiny. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Modelové situace nebezpečí. Rodina. Život a práce lidí. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Porovnávání skutečností. Zaznamenání pozorování. Změny v životě. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Příroda v různých ročních obdobích. Práce na zahradě. Pomoc přírodě v zimě. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Pravidla soužití. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Počasí. Rodina. Lidské tělo. Způsob života v různém prostředí. Voda. 

    

Prvouka 3. 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 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Úvod  

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

Žák sdílí s ostatními zkušenosti, zážitky a zajímavosti 
z prázdninových cest. Navrhne pravidla, podle kterých 
lze 
záznamy z vyprávění spolužáků třídit do skupin. Žák třídí 
záznamy spolužáků podle domluvených pravidel. 

Co se dělo 
o prázdninách 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

Tematický celek -  Řemesla a obchod  

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

Žák uvede příklady plodin a vysvětlí způsoby jejich 
pěstování a uchovávání. Vysvětlí význam vybraných 
plodin (čekanka, kdoule, tuřín, mišpule) v minulosti a 
dnes. Diskutuje o příčinách změny významu těchto 
plodin. Uvede příklady kulturních rostlin a vysvětlí jejich 
užitek pro člověka. Uvede vhodné podmínky pro jejich 
pěstování. Popíše postup zemědělských prací při 
pěstování vybraných kulturních plodin. 
Žák popíše cyklus zemědělských prací. Vysvětlí jeho 
jednotlivé etapy. Diskutuje o rizicích chemizace 
zemědělství (hnojiva, herbicidy, pesticidy). Uvede 
příklady zemědělských plodin pěstovaných na polích. 
Rozliší od sebe obiloviny (ječmen, žito, pšenice, oves, 
kukuřice). Uvede příklady hospodářských zvířat, 
diskutuje problematiku etiky jejich chovu. 
Žák se seznámí s postupem prací od sklizně obilí, přes 
zpracování surovin až po upečení chleba. 
Žák přemýšlí o původu věcí každodenní potřeby. U 
řemeslně vyráběných výrobků popíše výrobní postup, 
vyvodí, jaké nástroje a dovednosti výrobní postup 
vyžaduje. 

Sklizeň 
Zemědělství 
Příběh chleba 
Řemesla dřív 
Výroba dnes 
Měříme a vážíme 
Cesta mého trička 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

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 
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Žák popíše výrobní proces vybraného výrobku v 
současnosti. Popíše funkci vybraných profesí. Porovná 
výrobu dříve a nyní, pochopí některé z důsledků 
průmyslové výroby. Žák si uvědomí hodnotu věcí a 
lidské práce. 
Žák uvádí veličiny, které je možné u vybraných 
předmětů měřit. Pojmenuje a používá jednoduchá 
měřidla. Vysvětlí rozdíl mezi historickými a současnými 
mírami. 
Žák zjistí, odkud pochází jeho oblečení a odkud je 
oblečení jeho spolužáka; popíše cestu a způsob 
přepravy zboží, které bylo vyrobeno v daleké zemi, ke 
spotřebiteli; odliší zboží, které se musí dovážet z jiné 
země, a to, které je možné vyrobit v České republice. 

Tematický celek -  Umíme se dohodnout  

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 

Žák vyjádří pocity dětí v modelových konfliktních 
situacích. Vyjádří se k návrhům různých řešení z 
pohledu dětí, kterých se týká. Vybere řešení 
nejvhodnější pro obě děti. Navrhne řešení v modelové 
konfliktní situaci. 
Žák dokáže rozlišit neškodné návrhy vrstevníků a 
návrhy, které mohou způsobit problémy. V modelové 
situaci odmítne špatný návrh vrstevníka. 
Žák dokáže rozebrat jednoduchý konflikt v rodině z 
pozice různých účastníků. Navrhne řešení 
jednoduchého rodinného problému. 
Žák uvede příklady, jak dítě může přispět k lepšímu 
soužití v rodině. 
Žák uvede příklad, kdy může člověk pociťovat stres. 
Popíše, jak se může stres projevovat. Vcítí se do dítěte, 
které zažívá stres, a popíše jeho pocity. 
Žák přiřadí stresové situace k prožitkům dětí, které je 
zažívají. Navrhne, jak by v modelové situaci mohlo dojít 
ke zmírnění stresu. 

Dokážeme se dohodnout? 
Někdy musíme říct ne 
I v rodině se musíme dohodnout 
Přispěji k lepšímu soužití v rodině 
Stres patří k životu 
Stres můžeme zmírnit 
Patřím do různých společností 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 
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Žák uvede příklady společností, kam patří (rozvoj 
identity), a vysvětlí, jak přispívá k životu této 
společnosti. Popíše různé společnosti, kam patří 
vybraná osobnost. Uvede příklady, jak tato osobnost 
zlepšuje život ve vybraných společnostech. Provede 
rozhovor s členem své domácnosti či jiným člověkem a 
zjistí, do jakých společností tento člověk patří. 

Tematický celek -  Můj region  

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

Žák se seznámí s různými pohledy na život regionu. 
Žák popíše krajinu v nejbližším okolí obce. Uvede 
významná místa a památky regionu. 
Žák vysvětlí význam určování světových stran. Při 
znalosti východu určí i ostatní světové strany v 
prostoru. Určí světové strany na mapě podle směrové 
růžice. 
Žák se orientuje v plánu či mapě pomocí určení 
světových stran. Umí rozhodnout, kterým směrem leží 
na mapě požadovaný objekt. Vysvětlí způsoby určování 
světových stran v terénu bez použití kompasu, upozorní 
na jejich nedostatky. 
Žák se orientuje v mapách, pozná základní mapové 
značky standardní turistické mapy. Využívá různé druhy 
map, popíše jejich účel a specifika. Vysvětlí význam 
turistického značení. 
Žák zjišťuje, jak se v současné obci projevuje život 
předchozích generací. Pojmenuje některé rodáky, 
kulturní či historické památky. Badatelskými postupy při 
poznávání minulosti a současnosti obce si žák může 
vytvořit bližší vztah k místu svého domova. 
Žák rozhodne, které prvky krajiny jsou přírodní a které 
umělé. Na jednoduchém příkladu popíše vývoj krajiny a 
zásahy člověka do ní. Popíše svou oblíbenou krajinu. 
Žák vyjmenuje příklady negativního ovlivňování krajiny 
člověkem. Diskutuje nad možnostmi obnovy silně 

Tady jsou doma kamarádi 
Tady jsem doma já 
Světové strany 
Mapy 
Co města pamatují 
Krajina 
Ovlivňujeme krajinu 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu 
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negativně ovlivněné krajiny. Vysvětlí důvody pro vznik 
chráněných území. Vyjmenuje zásady pro pobyt v 
chráněném území. 

Tematický celek -  Živly  

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

Žák uvede příklady dokladů přítomnosti vzduchu. 
Popíše základní vlastnosti vzduchu. Uvede způsoby 
měření teploty. Vysvětlí, jak se voda chová při 100 a 0 
stupních Celsia. Odečte teplotu vzduchu na stupnici. 
Žák vyjmenuje nejdůležitější složky vzduchu a naznačí 
jejich význam pro člověka. 
Žák vyjmenuje podmínky pro vznik ohně a vysvětlí, 
jakým způsobem je možné oheň uhasit při znalosti 
těchto podmínek. Vyjmenuje pravidla pro bezpečné 
rozdělávání ohně. 
Žák vytváří předpoklady výsledků jednoduchých pokusů. 
Dle návodu realizuje jednoduchý pokus. Navrhuje 
postup jednoduchého pokusu na základě vlastního 
předpokladu, diskutuje jeho výsledky se spolužáky. 
Žák popíše roli hasičů při nehodách, požárech a 
přírodních neštěstích. Orientuje se v budově pomocí 
značek pro únikovou cestu. Ohlásí požár a dodržuje 
zásady pro správnou komunikaci s tísňovou linkou. 

Vzduch 
Z čeho se vzduch skládá? 
Oheň 
Pokusy s ohněm a vzduchem 
Hasiči pomáhají 

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 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

Tematický celek -  Lidé a čas  

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

Žák aktivně pracuje s údaji v kalendáři. Vyjmenuje ve 
správném pořadí názvy měsíců v roce a určí počet dnů v 
jednotlivých měsících. Vysvětlí pojem přestupný rok. 
Žák vyjmenuje události a společenské činnosti, které se 
během roku v jeho životě cyklicky opakují. Seřadí 
obrazový materiál z těchto akcí do ročního cyklu. 
Žák vypráví křesťanský velikonoční příběh (příběh 
umučení a vzkříšení Ježíše Krista). Vyhledá v kalendáři či 
na internetu, kdy jsou v aktuálním roce slaveny v ČR 
Velikonoce. Přiřadí k dnům velikonočního týdne 

Jak dlouhý je rok? 
Stejně letos jako loni 
Velikonoce ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 

situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
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předmět jejich slavení. Jmenuje lidové zvyky při slavení 
svátků jara či Velikonoc. 

Tematický celek -  Pole a louka  

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

Žák vysvětlí význam polí pro člověka. Odůvodní 
nevhodnost označení „plevel“ pro divoké rostliny 
rostoucí na polích. 
Žák charakterizuje ekosystém louky. Vyjmenuje vybrané 
luční rostliny a živočichy. Popíše cyklus života motýla. 
Žák vyjmenuje vybrané polní živočichy a charakterizuje 
jejich společné znaky. 
Žák připraví a zrealizuje pokus zjišťující druhovou 
pestrost vybraných travních porostů. Určuje běžné 
rostliny pomocí atlasu či určovací aplikace. 
Žák vysvětlí důvody pro stavbu „hmyzího domečku“. 
Vytvoří jednoduchý hmyzí domeček pro umístění na 
školní zahradu. 
Žák vysvětlí význam ekotonu jako specifického prostoru, 
kde se setkávají dva ekosystémy. 
Žák vysvětlí význam plodu a semene pro rozmnožování 
rostliny. Rozliší suché a dužnaté plody. Popíše proces 
klíčení rostliny, vysvětlí důležitost děložních lístků pro 
klíčení rostliny. Popíše proces opylení a oplození 
kvetoucí rostliny. Rozliší květy opylované větrem od 
květů opylovaných hmyzem. 
Žák popíše složení půdy, vyjmenuje její jednotlivé 
složky. Vyjmenuje základní půdní organismy. Vysvětlí 
pojmy humus a zvětrávání. 
Žák zreprodukuje jednoduchý pokus. Vysvětlí význam 
žížal pro kvalitu půdy. Popíše a vysvětlí chování půdních 
živočichů na světle. Navrhne jednoduchý pokus pro 
důkaz vody nebo vzduchu v půdě. 

Pole 
Polní živočichové 
Louka 
Co se děje v trávě? 
Hmyzí domeček 
Na kraji lesa to žije 
Život rostliny začíná semenem 
Půda 
Zkoumáme půdu 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

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 

Tematický celek -  Závěr  

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 

Žák uvede povinnou výbavu jízdního kola a 
bezpečnostní prvky výbavy cyklisty. Vyjmenuje základní 

Prázdniny na kole 
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času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

pravidla bezpečného chování v silničním provozu 
týkající se cyklistů do 10 let. U jednotlivých pravidel 
vysvětlí, koho chrání a jak. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Vztahy v rodině. Pravidla chování. Různá povolání. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Pozorování, měření, popis a porovnávání proměn přírody. Třídění přírodnin. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Sdílíme své zkušenosti. Jsme schopni se dohodnout. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Soužití v rodině. Stres. Různá společenství. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Ovlivňujeme krajinu. Patříme do různých společenství. Ovlivňujeme fungování rodiny. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Adekvátní reakce v různých situacích a na různé pokyny. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Potřeba různých povolání. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Živly. Zdroje potravy. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Proměny v přírodě. 
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5.6 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 V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a 
souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto 
každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se 
v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na 
utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným 
způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a 
vztah k naší zemi. 
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a 
jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, 
snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. 
Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití 
lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním 
poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu. 
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, 
jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a 
jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci 
a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu 
je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci 
mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů 
své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i 
specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd. 
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Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Předmět je realizován ve 4. a 5. ročníku.  Využíváme řadu učebnic a pracovních sešitů FRAUS Společnost 4 a 
5. Tyto učebnice jsou rozděleny vždy na historickou a geografickou část a zahrnují také úkoly vztahující se k 
regionu.  Učebnice Společnost navazuje na učebnice Prvouky. Vlastivědná část se prolíná se 
zeměpisnou tak, aby vedla žáky k přemýšlení v souvislostech a je pojata novou koncepcí výuky 
vlastivědy. Kromě učebnic a pracovních sešitů využíváme také elektronické učebnice ve formátu 
Flexibooks pro práci na interaktivní tabuli, multimediální knihovnu Fred a procvičovací portál Škola 
s nadhledem.  
Ve čtvrtém ročníku je první pololetí věnováno geografii a druhé historii, v pátém ročníku je tomu 
naopak. Geografický úvod ve 4. ročníku poskytuje platformu pro práci s historickými mapami.  

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

Mezipředmětové vztahy  Výtvarná výchova 

 Matematika 

 Český jazyk a literatura 

 Přírodověda 

 Prvouka 

 Informatika 

 Anglický jazyk 

 Hudební výchova 

 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 vyhledávat a třídit informace, systematizovat je, samostatně pozorovat a experimentovat, 
získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry. 
Propojujeme poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Na základě toho si žáci vytváří komplexnější pohled 
na svět kolem nás. 
Vedeme žáky k plánování a organizaci vlastního učení, k hodnocení výsledků svého učení, určení překážek 
bránících učení a plánování, jakým způsobem by mohli své učení zdokonalit. 

Kompetence k řešení problémů: 
Učíme žáky rozpoznat problémové situace ve škole i mimo ni a přemýšlet o jejich příčinách, využívat 
vlastních úsudků k řešení těchto problémových situací. 
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Vedeme žáky k vyhledávání informací k vhodnému řešení problému (v případě potřeby u rodičů a 
vyučujících) a uvědomění zodpovědnost za svá rozhodnutí. 

Kompetence komunikativní: 
Učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky v ústním i písemném projevu, zapojovat se do 
diskuse, obhajovat svůj názor. 
Vedeme žáky ke komunikaci s okolním světem prostřednictvím informačních a komunikačních prostředků 
a technologií a k využívání získaných komunikativních dovedností v soužití s ostatními lidmi. 

Kompetence sociální a personální: 
Zařazujeme takové metody a formy učení, které umožňují žákům spolupráci ve skupině. Žáci se podílí se na 
vytváření pravidel spolupráce v týmu. 
Vedeme žáky k tomu, aby v případě potřeby nabídli druhým pomoc nebo o ni požádali. Žáci se podílí na 
utváření pozitivní atmosféry v týmu, jsou ohleduplní a uctiví při jednání s druhými lidmi. 
Učíme žáky chápat potřebu spolupracovat s ostatními při řešení daného úkolu, ocenit zkušenosti těch, se 
kterými v týmu spolupracovali a respektovat názory ostatních. 

Kompetence občanské: 
Vedeme žáky k respektu k přesvědčení druhých, odmítání útlak a hrubého zacházení a uvědomění si 
povinnosti postavit se proti fyzickému a psychickému násilí. 
Cílem naší výuky je žák, který si je vědom svých práv i povinností ve škole i mimo školu, chová se 
zodpovědně v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, respektuje tradice a kulturní dědictví naše i 
ostatních zemí Evropy a světa a respektuje potřebu kvalitního životního prostředí. 

Kompetence pracovní: 
Učíme žáky pracovat s mapou, orientovat se v krajině s pomocí buzoly (příp. kompasu). Při práci v terénu 
se chovat bezpečně, dodržovat vymezená pravidla při práci ve škole i mimo ni. 
Učíme žáky posuzovat svoji práci z hlediska kvality, ale i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých, z 
hlediska ochrany životního prostředí. 
Vedeme žáky k využívání komplexních znalostí a dovedností ze všech vzdělávacích oblastí ke svému rozvoji. 

Kompetence digitální: 
Učíme žáky ovládat běžně přístupná digitální zařízení a využívat je ve výuce k získávání informací; k 
získávání dat volit adekvátní postupy a prostředky. 
Učíme je chápat význam digitálních technologií, kriticky hodnotit přínosy a reflektovat rizika používání. 
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Název předmětu Vlastivěda 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

4. ročník – 2 hodiny  
5. ročník - 2 hodiny  

Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno na vysvědčení klasifikačním stupněm. 
V rámci běžné výuky hodnotíme formativně i sumativně. 

    

Vlastivěda 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Geografická část  

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

Žák popíše krajinu kolem sebe, krajinu své obce. Rozliší 
prvky v krajině vytvořené přírodou a člověkem. 
Žák popíše místo podle mapy, zodpoví geografické 
otázky, vyjmenuje sobě dostupné zdroje informací. 
Žák vymezí region své obce. Orientuje se v plánu obce, 
vyhledá v něm vybrané budovy a popíše cestu. 
Převypráví pověst ze svého regionu. 
Žák popíše, jak vzniká mapa. Vyjmenuje různé druhy 
map. Vyjmenuje povinné prvky mapy. Vybere vhodnou 
mapu podle názvu a měřítka mapy. 
Žák rozliší symboly našeho státu a popíše jejich význam, 
rozliší symboly své obce. Vysvětlí, kdy se symboly 
používají a kde jsou umístěné. Nakreslí správně vlajku 
České republiky. 
Žák popíše polohu Česka v rámci střední Evropy a v 
rámci celého kontinentu. Vysvětlí rozdíl mezi 

O krajině kolem nás 
Objevujeme svět kolem nás 
Naše obec, náš domov 
Co nám řekne mapa 
Jsme Češi 
Česko na mapě Evropy 
Česko na mapě světa či glóbu 
Hory i nížiny aneb Povrch Česka 
Řeky a vodní nádrže Česka 
Řeky a vodní nádrže Česka 
Kraje České republiky 
Naše hlavní město 
Krajská města 
Jak se mění počet obyvatel? 
Proč je důležité mít údaje o obyvatelstvu? 

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 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 
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přímořským, vnitrozemským a ostrovním státem. 
Porovná Česko se sousedními zeměmi z hlediska 
rozlohy a počtu obyvatel. 
Žák popíše polohu Česka na mapě světa. Vysvětlí 
význam zeměpisné sítě při orientaci v neznámém 
prostředí. Použije GPS souřadnice k vyhledání 
konkrétního předmětu nebo osoby. 
Žák používá výškopis v mapě k plánování cesty. Zařadí 
krajinu ve svém okolí podle nadmořské výšky i relativní 
výškové členitosti. Vyhledá na mapě česká pohoří 
včetně vrcholů a nížiny. Porovná krajinu rovin s krajinou 
hornatin. 
Žák pojmenuje části vodního toku. Vyhledá na mapě 
Česka významné vodní toky, vodní nádrže a jezera. 
Přiřadí vodní toky k jednotlivým úmořím. Porovná 
krajinu v okolí vodních nádrží, rybníků a jezer. 
Žák vyhledá na mapě kraj, ve kterém leží jeho obec. 
Vyjádří vlastními slovy, co je typické pro jeho kraj. 
Popíše polohu svého kraje v rámci Česka. Vysvětlí vztah 
mezi přírodními podmínkami a hospodářským využitím 
kraje. 
Žák popíše polohu hlavního města Prahy na mapě Česka 
a vzhledem ke své obci. Vyjmenuje instituce a 
významné budovy sídlící v hlavním městě. Orientuje se 
v plánu sítě linek metra. 
Žák popíše polohu svého krajského města na mapě 
Česka a vzhledem ke své obci. Naplánuje cestu do 
krajského města s využitím různých dopravních 
prostředků. Roztřídí významné budovy a zóny v 
krajském městě podle jejich funkcí. 
Žák vysvětlí rozdíl mezi přirozeným a umělým pohybem 
obyvatelstva. Porovná velikost rodiny v polovině 20. 
století a v současnosti. Uvede konkrétní příklady 
umělého pohybu obyvatelstva. Naplánuje pokus a 
interpretuje jeho výsledky. 

Menšiny v Česku 
Náboženství 
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Žák vysvětlí, proč je důležité sčítání obyvatelstva. 
Používá věkovou pyramidu ke zjištění věkové struktury 
obyvatelstva Česka. Porovná kraje Česka z hlediska 
hustoty obyvatel. 
Žák rozlišuje příslušníky národnostních menšin podle 
viditelných znaků. Vyjmenuje národnostní menšiny žijící 
na území Česka. Pomocí grafu vysvětlí početné 
zastoupení národnostních menšin na našem území. 
Žák rozlišuje příslušníky vybraných církví podle 
viditelných znaků. Vyjmenuje náboženství, která 
vyznávají lidé na území Česka. 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

Žák vysvětlí, proč lidé zakládají sídla. Porovná 
vybavenost sídel podle jejich velikosti v minulosti. 
Naplánuje dopravní spojení do nejbližšího města s 
využitím různých dopravních prostředků. 
Žák porovná sídla pomocí leteckých snímků. Rozlišuje 
sídla podle velikosti a vybavenosti. Pomocí mapy označí 
nejstarší zástavbu v obci a zdůvodní její současnou 
funkci. Pomocí mapy porovná vybavenost své obce a 
okolních obcí. 
Žák porovná způsoby života ve městě a na vesnici. 
Porovná dvě různá místa pomocí fotografií. Na základě 
interpretace leteckého snímku rozdělí zóny v 
modelovém městě podle jejich funkcí a současného 
využití. 
Žák zdůvodní vhodnost nebo nevhodnost místa pro 
výstavbu rodinných domů. Pomocí fotografií uvede 
příklady nevhodného vystavění domů a vysvětlí, jaké 
nebezpečí obyvatelům hrozí. Pomocí mapy označí místa 
v Česku, kde hrozí lidem povodně a vichřice. 
Žák roztřídí památky ve svém okolí na přírodní a 
kulturní. Pojmenuje typy historických kulturních 
památek. Naplánuje výlet k vybrané kulturní historické 
památce. 

Proč lidé zakládali sídla? 
Jak vypadají sídla v dnešní době? 
Život ve městě a na vesnici 
Kde postavit dům? 
Památky v Česku 
Ochrana památek 

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 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 
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Žák popíše, jak lidé chrání památky ve svém okolí. 
Zdůvodní nutnost ochrany kulturních památek. 
Vyjmenuje památky zapsané na seznamu UNESCO na 
území Česka. 
Žák vyjmenuje zdroje informací, se kterými pracoval. 
Zorientuje směrovou růžici a orientuje se podle 
světových stran. Popíše cestu na vybraná místa s 
využitím mapy a světových stran. Vyhledá informace v 
mapě. Čte mapu a využívá k tomu mapový klíč 
(legendu). Čte výškopis v mapě. 

Tematický celek -  Historická část  

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

Žák rozpozná různé parametry poznání minulosti. 
Orientuje se v klíčových obdobích dějin. Aplikuje 
poznání pramenů a informačních zdrojů na místní 
dějiny. 
Žák se orientuje na časové ose. Rozpozná různé činnosti 
lidí v minulosti. Aplikuje orientaci v čase na osobní 
dějiny, místní dějiny a dějiny každodennosti. 
Žák pojmenuje klíčové objevy pravěkého člověka. 
Objasní rozdělení pravěku podle upotřebeného 
výrobního materiálu. Vysvětlí význam soužití lidí. 
Žák vysvětlí význam archeologie. Objasní různé činnosti 
člověka spojené se vznikem zemědělství. Pojmenuje a 
popíše první řemesla v lidské historii. 
Žák pojmenuje významná etnika z doby pravěku na 
našem území. Rozpozná hlavní kulturní přínos Keltů. 
Aplikuje zeměpisné poznatky v učivu o stěhování 
národů a o příchodu Slovanů. 
Žák vysvětlí význam křesťanství v raném středověku. 
Objasní kulturní význam cyrilometodějské mise. 
Aplikuje poznatky o Velké Moravě na osobní dějiny. 
Žák výtvarně ztvární vybrané příběhy z českých pověstí. 
Vypráví příběh o sv. Václavu. Pojmenuje dvě 
nejvýznamnější panovníky z dynastie Přemyslovců. 

Dějiny a minulost 
Počítání času 
Pravěk, nejstarší obyvatelé naší země 
Naše vlast v pravěku, první zemědělci 
Naši předkové, příchod Slovanů 
Život Slovanů, vznik jejich první říše 
Velkomoravská říše 
České mýty, první Přemyslovci 
Slavní Přemyslovci 
Rod Lucemburků, Karel IV. 
Jan Hus, husitská doba 
Jiřík z Poděbrad a jeho doba 

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

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 
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Žák uvede příklady slavných činů přemyslovských králů. 
Vysvětlí význam Českého království pro Evropu. Aplikuje 
poznatky z národních dějin na rodinnou historii. 
Žák uvede příklady významných činů Karla IV., 
především z oblasti královských zakladatelských aktivit. 
Vysvětlí význam univerzity pro tehdejší i dnešní 
společnost. Propojí historické poznatky s plánováním 
vlastní budoucnosti (s profesní orientací). Výtvarně 
ztvární své představy o Karlu IV. a jeho době. 
Žák uvede příklad názorů Jana Husa. Vysvětlí, jak 
bojovali husité. Rozporná různorodé husitské symboly 
(kalich, Jan Žižka, typické chladné zbraně, vozovou 
hradbu). 
Žák konkretizuje své představy o středověku na různých 
tématech z dějin každodennosti. Uvědomí si význam 
Jiříkova návrhu na sjednocení Evropy proti společnému 
nepříteli. Orientuje se na mapě Evropy. Obecně vysvětlí 
podobu dnešní evropské organizace. 
Žák fixuje základní učivo – pojmy, jména, data, místa a 
nejobecnější souvislosti historické látky od pravěku do 
vrcholného středověku v prostředí naší vlasti. Prokáže 
schopnosti a dovednosti aplikovat své poznatky v dílčích 
a jednoduchých intelektuálních a formálních úkolech. 
Orientuje se v časové ose probraného období. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

Česko na mapě Evropy a světa 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Objevujeme svět kolem nás, čteme v krajině. Povrch Česka, vodstvo. Lidská sídla (města a vesnice). Historické památky. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Zákonitosti a vztahy v přírodě. Naše obec, náš domov. Práce s mapou jako se zdrojem dat. Ochrana památek. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

Jsme Češi. Údaje o obyvatelstvu. Menšiny v Česku.  
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Menšiny a náboženství. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Rozvoj pozornosti vůči odlišnostem, hledání výhod v odlišnostech 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Cvičení dovednosti zapamatování 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Demokratické řešení konfliktů a problémů ve společnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Pěstování kritického přístupu k informacím 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Vliv médií na kulturu 

    

Vlastivěda 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Historická část  

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

Žák si vytváří představy o časovém rozpětí učiva, 
odhaduje náplň předmětu za pomoci vizualizace 
historických dějů. Konkretizuje své představy na základě 

Habsburkové na českém trůnu 
Třicetiletá válka 
Marie Terezie 
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ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti 

historických situací, obrazů, předmětů apod. diskutuje o 
svých řešeních. Získá základní orientaci na časové ose 
novověkých a moderních dějin. 
Žák si fixuje základní učivo ze 4. ročníku – pojmy, jména, 
data, místa a nejobecnější souvislosti historické látky od 
pravěku do vrcholného středověku v prostředí naší 
vlasti. Prokáže schopnosti a dovednosti aplikovat své 
poznatky v dílčích a jednoduchých intelektuálních a 
formálních úkolech. Orientuje se na časové ose 
probraného období. 
Žák uvede příklady významných osobností na dvoře 
Rudolfa II. vysvětlí význam rudolfinské doby pro 
tehdejší i dnešní společnosti. Propojí historické 
poznatky s dalšími školními předměty vzdělávací oblasti 
Člověk a jeho svět. Výtvarně ztvární své představy 
pověstí o Golemovi. 
Žák se orientuje na časové ose třicetileté války. Vypráví 
o událostech českého povstání a popravě 27 českých 
pánů. Rozpozná klíčové osobnosti doby. Odhaduje 
význam dobových událostí pro budoucnost naší země. 
Žák uvede příklady významných reforem Marie Terezie. 
Vysvětlí význam povinné školní docházky pro tehdejší i 
dnešní společnost, v souvislosti s tématem plánuje 
vlastní profesionální orientaci a k tomu potřebné další 
vzdělání. Propojí historické poznatky s úvahami a 
poučením o každodenním životě v 18. století, zaměří se 
na poznatky o zdraví a zdravotnictví. Tvůrčím způsobem 
sestaví mentální mapu o období vlády Marie Terezie. 
Žák uvede příklady osobností, staveb a uměleckých děl 
spojených s myšlenkou národního obrození. Zopakuje 
významné a specifické české tradice a dnešní státní 
svátky, diskutuje o jejich významu. Na základě četby 
vybraných literárních děl prezentuje různorodou práci 
obrozenců především v oblasti českého jazyka. 
Konkretizuje průmyslovou revoluci s ohledem na vývoj 

Národní obrození, Průmyslová revoluce 
Československá republika 
II. světová válka 
Komunismus v Československu 
Česká republika 

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 
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svého regionu v 19. století. Propojí historické poznatky s 
poznáním dějin každodennosti a technické pokroku v 
19. století. 
Žák interpretuje události roku 1918, vysvětlí podstatu a 
význam nové podoby státu. Prostřednictvím 
historických událostí opakuje a rozšíří své zeměpisné a 
státoprávní poznatky, prohloubí občanské kompetence. 
Sestaví a interpretuje myšlenkovou mapu k osobnosti T. 
G. Masaryka. Pozná a uspořádá významné firmy z 
období 1. republiky, vysvětlí souvislost se současnou 
českou průmyslovou produkcí, plánuje a konkretizuje 
vlastní představu podnikatelského záměru. 
Žák definuje nejzákladnější pojmy týkající se podstaty 
nacismu za II. světové války: koncentrační tábory, 
holokaust, Mnichovská dohoda, Protektorát Čechy a 
Morava, odboj. Vlastními slovy formuluje podstatu 
cizích slov, která mají aktuální platnost. Zpřehlední 
regionální památky týkající se II. světové války. Tvůrčím 
způsobem vytváří vazby a vysvětluje souvislosti mezi 
pojmy a událostmi této doby. 
Žák interpretuje symboly doby komunismu. Vysvětlí 
projevy totality na příkladech blízkých dětskému životu. 
Uvede příklady hodnotných vědeckých, kulturních či 
sportovních výkonů tehdejších lidí. Získá a využije 
vyprávění pamětníka komunistické doby. 
Žák prakticky ztvární okolnosti vzniku novodobého 
demokratického státu. Rozpozná názvy a zaměření 
nejdůležitějších mezinárodních organizací dneška. 
Odhaduje výhody našeho členství v mezinárodních 
organizacích. Vytvoří si představu vytváření vlastních 
budoucích občanských kompetencí. 

Tematický celek -  Geografická část  

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

Žák popíše typické znaky příslušníků evropských národů. 
Zařadí obyvatele, jídlo a stavby k odpovídajícím 

Propojená Evropa 
Jsme součástí Evropy 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

128 

Vlastivěda 5. ročník  

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

evropským státům. Porovná příslušníky ostatních 
evropských států s obyvateli Česka a vyjmenuje 
podobné a odlišné znaky. 
Žák popíše polohu Česka v rámci Evropy a pojmenuje 
sousední státy. Vyhledá v mapě Evropy významné 
ostrovy, poloostrovy a moře Evropy. Rozliší mezi 
zálivem, průlivem a fjordem a vyhledá příklady v mapě 
Evropy. 
Žák vysvětlí historickou i geografickou příbuznost Česka 
s jeho sousedními státy. Vytvoří plakát pojednávající o 
sousedních státech Česka. 
Žák rozdělí státy Evropy do regionů a uvede konkrétní 
příklady podobných znaků států v rámci daného 
regionu. 
Žák pojmenuje vybrané stavební suroviny. Porovná 
změny v krajině způsobené povrchovou těžbou. 
Porovná vzhled kaolinového a uhelného dolu, 
vyjmenuje rozdíly a vysvětlí, v čem jsou si podobné. 
Zaujme stanovisko k obnově místa zničeného 
povrchovou těžbou a navrhne vlastní řešení. 
Žák pojmenuje pomocí obrázku krajiny lokalizační 
faktory průmyslu. Porovná lokalizační faktory průmyslu 
v minulém století a v současnosti a popíše změny. 
Vysvětlí, proč se změnily lokalizační faktory pro 
průmyslová odvětví. Pomocí časové osy ukáže, jak se 
měnil průmysl v českých zemích, a tyto změny zdůvodní 
s využitím historických událostí. Navrhne využití místa s 
chátrajícími budovami starých továren ve svém okolí. 
Žák vyhledá v mapě místa, odkud pocházejí naše české 
výrobky. Vyjmenuje alespoň dva typické české výrobky, 
vyrábějící se na našem území, které mají tradici a jsou 
světově známé. Připraví prezentaci lokálních výrobků z 
daného regionu či kraje. 
Žák porovná změny v krajině za posledních 100 let a 
vysvětlí, jak tyto změny ovlivnily české zemědělství. 

Těžíme suroviny, průmysl 
Co vypěstujeme, co dovezeme 
Naše oblečení 
Pracovní podmínky u nás ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 

která se už tolerovat nemohou 

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 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

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 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 
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Zdůvodní nutnost používání log k označení českých 
potravin. Vybere v krajině Česka vhodná místa pro 
zemědělství a vysvětlí, proč tato místa zvolil. 
Žák porovná zpracování potravin v Česku v polovině 20. 
století a v dnešní době. Zdůvodní nutnost dovozu 
některých potravin do Česka. Vysvětlí pojem sezónní 
potravina a uvede konkrétní příklady. 
Žák roztřídí oblečení dle profesí a společenských 
příležitostí. Vysvětlí princip výroby fleesové mikiny. 
Žák popíše pracovní podmínky v továrnách na výrobu 
oblečení v Asii. Uvede příklady českých firem šijících 
oblečení. Vysvětlí, proč naše oblečení cestuje. 
Žák uvede příklad pracovních oblastí v česku včetně 
konkrétního zaměstnání. Vysvětlí, proč musí lidé chodit 
do práce. Vyhledá v mapě oblasti s nejvyšší a nejnižší 
mírou nezaměstnanosti. 
Žák zaujme stanovisko k možnostem pomoci lidem z 
chudých zemí a vysvětlí, proč se přiklonil k takové 
pomoci. Vytvoří konkrétní plán pomoci pro obyvatelé 
málo rozvinutých zemí. Vysvětlí, co je to chudoba. 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 

Žák zmapuje možnost služeb v obci. Zdůvodní 
nedostatečnost nebo dostatečnost nabízených služeb 
ve své obci. Vyjmenuje, které činnosti patří mezi služby. 
Žák přiřadí konkrétní dopravní prostředky k druhům 
dopravy. Porovná výhody a nevýhody jednotlivých 
druhů dopravy z hlediska časové dostupnosti, 
ekologické zátěže a bezpečnosti přepravovaných lidí. 
Vyhledá krizová místa v dopravě v rámci vlastní obce a 
navrhne řešení, jak je eliminovat. 
Žák s využitím obrázkových ikon popíše změny ve vývoji 
komunikace. Uvede příklady obousměrné komunikace. 
Zdůvodní výhody a nevýhody internetu v současné 
společnosti. 
Žák vybere konkrétní příklady globalizace ve svém okolí. 

Volný čas (služby, doprava, komunikace, globalizace) 
Práva a povinnosti 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

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-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
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prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

Vybere pozitivní a negativní dopad globalizace na 
obyvatele a svá tvrzení zdůvodní a obhájí. 
Žák uvede příklady porušování lidských práv a svobod v 
Česku v minulosti a přiřadí je k odpovídajícím 
historickým obdobím. Vysvětlí rozdíl mezi „mít právo“ a 
„mít povinnost“ a uvede konkrétní příklady svých práv a 
povinností. 
Žák vlastními slovy popíše, jak to chodí u voleb. Vysvětlí 
rozdělení státní moci v česku a uvede příklady. 
Žák uvede příklady možností, jak se podílet na životě v 
obci. Zdůvodní potřebu číst zprávy na vývěsce obce. 
Prozkoumá možnosti řešení aktuálního problému své 
obce a naplánuje jeho řešení. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Objevujeme svět kolem nás. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

Propojená Evropa. Evropský světadíl. Naši sousedé. Jak se oblékáme.  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Vztahy mezi Českou republikou a ostatními státy Evropy. Jsme součástí Evropy. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Geografie evropského světadílu, regiony Evropy. Využívání služeb, cestovní ruch. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Těžíme suroviny. Průmysl. Zemědělství, dovoz. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Využíváme živou a neživou přírodu. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Odkud pochází mé oblečení. Pracovní prostředí a jejich specifika. Doprava, přeprava nákladů a jejich dopad na životní prostředí. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Pomoc v nezaměstnanosti. Komunikační prostředky. Globalizace, propojený svět. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
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Život v obci. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Práva a povinnosti svobodného občana. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

Volby, státní moc v ČR. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Cvičení schopnosti zapamatování, soustředění, pozornosti. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Dovednost spolupracovat ve skupině, řešení konfliktů. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respekt. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Principy demokracie, demokratické řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

Lidská práva a povinnosti. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Kritický přístup ke zpravodajství. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Tvorba mediálního sdělení pro školní časopis. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Redakce školního časopisu. 
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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 V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka 
jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-
psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do 
dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských 
vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první 
pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně 
mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, 
jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k 
poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. 
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a 
rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k 
tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje 
ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na 
základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách 
přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, 
hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale 
udržitelnému rozvoji. 
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a 
souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto 
každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se 
v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na 
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utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným 
způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a 
vztah k naší zemi. 
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a 
jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, 
snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. 
Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití 
lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním 
poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu. 
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, 
jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a 
jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci 
a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického okruhu 
je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci 
mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů 
své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i 
specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd. 

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

Předmět je realizován ve 4. - 5. ročníku, přičemž jsou tyto ročníky na předmět spojeny a obsahová náplň 
učiva se střídá se školním rokem. Vždy v jednom školním roce se věnujeme poznávání neživé a živé přírody, 
seznamujeme žáky se základními pojmy a přírodními jevy. V druhém roce se seznamujeme s problematikou 
lidského těla a zdraví, a to jak z pohledu poznání jednotlivých částí a funkce orgánových soustav, ale také 
chováním vedoucím k upevnění a ochraně svého zdravotního stavu v souladu s aktuálním poznáním, které 
je dále rozvíjeno skrze problematiku využívání živé a neživé přírody člověkem a s tím související změny v 
krajině.  
Využíváme řadu učebnic a pracovních sešitů FRAUS Příroda 4 a 5.   

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

Mezipředmětové vztahy  Výtvarná výchova 

 Vlastivěda 

 Pracovní činnosti 

 Prvouka 

 Český jazyk a literatura 
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Název předmětu Přírodověda 

 Anglický jazyk 

 Informatika 

 Matematika 

 Hudební výchova 

 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 na základě získaných poznatků vyvodit obecné závěry, využívat získaných poznatků při 
pozorování a zkoumání přírody, vyhledávat samostatně nebo ve skupině nové poznatky. 
Vedeme žáky k ohodnocení výsledků své práce. 

Kompetence k řešení problémů: 
Učíme žáky hledat řešení přiměřené náročnosti úkolů a ověřovat si správnost svých poznatků. 

Kompetence komunikativní: 
Vedeme žáky ke komunikaci ve skupině, spolupráci na zadaných úkolech, přijetí pochvaly i kritiky. 
Učíme žáky prezentovat výsledky své práce, při verbální komunikaci používat správnou terminologii. 

Kompetence sociální a personální: 
Vedeme žáky k práci ve skupině spolužáků a spolužaček, prezentaci svého názoru i respektu k názorům 
ostatních. 
Učíme je hodnotit svou práci pro skupinu. 

Kompetence občanské: 
Vedeme žáky k respektu k hygienickým a bezpečnostním pravidlům a ochraně zdraví svého i druhých. 
Učíme je při úrazu zavolat odpovědného dospělého, dokázat přivolat odbornou pomoc. 
Vedeme žáky k udržování čistoty okolí školy i bydliště, k ochraně přírody. 

Kompetence pracovní: 
Učíme žáky vykonat zadanou práci s ohledem na svůj věk. 

Kompetence digitální: 
Učíme žáky ovládat běžně přístupná digitální zařízení a využívat je ve výuce k získávání informací; k 
získávání dat volit adekvátní postupy a prostředky. 
Vedeme žáky k pochopení významu digitálních technologií, ke kritickému hodnocení jejich přínosu, k 
reflexi rizik používání. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

135 

Název předmětu Přírodověda 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

4. ročník - 2 hodiny 
5. ročník - 2 hodiny 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno na vysvědčení klasifikačním stupněm. 
V rámci běžné výuky využíváme formativního i sumativního hodnocení. 

    

Přírodověda 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Vesmír a Země  

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 

Žák pomocí polohy Slunce na obloze určí části dne, 
vysvětlí princip fungování slunečních hodin, vysvětlí 
příčiny střídání dne a noci, na glóbu ukáže, na kterých 
místech je v určitém okamžiku den a noc. Pomocí mapy 
časových pásem vyhledá státy, ve kterých je čas rozdílný 
oproti času v Česku. 
Žák pojmenuje tělesa viditelná na noční obloze. Vysvětlí 
souvislost mezi pohyby Měsíce vůči Zemi, jeho 
viditelnosti na obloze a časovou jednotkou měsíc. 
Vyhledá pomocí otočné mapky noční oblohy souhvězdí 
viditelná v určitou hodinu daného měsíce. 
Žák vlastními slovy charakterizuje Slunce. Vyjmenuje 
planety Sluneční soustavy, rozliší planety kamenné a 
plynné obry. Popíše postavení Země, Slunce a Měsíce 
při zatmění Slunce a zatmění Měsíce. 
Žák pomocí modelů Země (glóbus) a Slunce (lampa 

Obloha ve dne 
Obloha v noci 
Sluneční soustava 
Rok na Zemi 
Pohybujeme se po Zemi 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních období 
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nebo míč) předvede pohyb Země kolem Slunce se 
stálým nakloněním zemské osy. Pojmenuje začátky 
astronomických ročních období a vyznačí vzájemnou 
polohu Země vůči Slunci v těch dnech. Vysvětlí příčiny 
střídání ročních období v oblasti mírného podnebného 
pásu. 
Žák ukáže na sobě i na modelu Země šest směrů 
(nahoru, dolů, sever, jih, východ, západ). Porovná 
vlastnosti gravitační a magnetické síly. Určí světové 
strany pomocí buzoly a vlastními slovy vysvětlí princip 
fungování kompasu. 

Tematický celek -  Horniny a minerály  

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 

Žák pojmenuje jednotlivé části vnitřní struktury Země. 
Popíše podobu kamenného obalu Země, uvádí příklady 
procesů souvisejících s pohyby zemských desek. 
Žák porovná způsob vzniku pohoří vrásněním a 
sopečnou činností. Porovná základní druhy hornin a 
způsob jejich vzniku, třídí vybrané horniny do skupin dle 
způsobu jejich vzniku. 
Žák určí nejběžnější druhy minerálů pomocí jejich 
fyzikálních a chemických vlastností. Charakterizuje 
pojmy minerál a hornina. 
Žák vyjmenuje jednotlivé složky půdy, popíše proces 
vzniku humusu. Porovná a popíše vybrané půdní druhy. 
Popíše vznik humusu, zdůvodní význam půd a minerálů 
obsažených v půdách. Uvede příklady zúrodňování půdy 
a znehodnocování úrodné půdy. 
Žák vlastními slovy popíše princip přesunu minerálních 
látek z hornin do našich těl. Zdůvodní význam 
vybraných minerálních látek pro zdraví člověka. 

Země pod povrchem i na povrchu 
Hory a horniny 
Minerály kolem nás 
Půda a její vznik 
Minerální látky v živých organismech ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 

přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich 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 
činností člověka 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života 

Tematický celek -  Voda  
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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 

Žák třídí vodu na Zemi dle jejího výskytu (slaná, sladká, 
podzemní, ledovcová, povrchová). Popíše oběh vody na 
Zemi a faktory, které jej ovlivňují. Uvádí příklady 
výskytu vody ve své obci včetně původu a využití 
různých typů vody. Na příkladu své obce charakterizuje 
nakládání s vodou (pitnou i znečištěnou). 
Žák uvádí příklady vody v různých skupenstvích. 
Vlastními slovy vysvětlí princip změny skupenství vody 
včetně rozdílu mezi varem a vypařováním. 
Žák definuje vlastními slovy pojem objem, vyjmenuje 
jednotky a měřidla objemu, uvádí příklady situací, kdy 
tato měřidla využíváme. Měří objem látek v kapalném a 
pevném skupenství, k měření volí vhodná měřidla. 
Žák uvádí příklady významu vody pro zajištění životních 
potřeb vodních organismů. Uvádí příklady organismů 
žijících v mořích a oceánech. Dle vnější stavby těla 
rozlišuje ryby, paryby a mořské savce, kytovce. 
Žák uvádí příklady využívání vody člověkem, zdůvodní 
nutnost využívání vody pitné ve specifických příkladech 
a naopak možné využívání vody užitkové. Navrhne 
způsoby, jak šetřit vodou ve své domácnosti, a vysvětlí 
důvody šetření pitnou vodou. 

Voda 
Vlastnosti vody 
Objem nejen vody 
Moře a oceány jako životní prostředí 
Voda v životě člověka ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 

přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich 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 
činností člověka 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života 

Tematický celek -  Podnebí a počasí  

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 

Žák vlastními slovy charakterizuje pojem podnebí. 
Popíše rozložení podnebných pásem na Zemi. 
Charakterizuje podnebí v Česku. 
Žák vlastními slovy charakterizuje pojem počasí, vysvětlí 
rozdíl mezi počasím a podnebím. Vyjmenuje vybrané 
meteorologické prvky a měřidla, kterými tyto prvky 
měříme. Pomocí meteorologických prvků popíše počasí 
dle skutečnosti či dle zápisu. 
Žák vysvětlí příčiny rozdílů v podnebích na území Česka. 
Jmenuje podnebné oblasti Česka, charakterizuje 
podnebnou oblast, do které spadá místo jeho bydliště. 

Podnebí na Zemi 
Počasí a jeho zaznamenávání 
Rozmanitost podnebí v Česku 
Rostliny a živočichové v zimě 
Nebezpečné počasí ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 

přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich 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 
činností člověka 
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ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy 

Rozlišuje meteorologické a astronomické roční období. 
Žák vysvětlí příčiny zániku nadzemních částí bylin v 
zimním období. Uvede příklady adaptace rostlin na 
zimní období, u známých rostlin popíše, jakým 
způsobem přežívají zimu. Uvede příklady adaptace 
živočichů na zimní období, u známých živočichů popíše, 
jakým způsobem přežívají zimu. 
Žák uvádí příklady živelních pohrom, rozlišuje živelní 
pohromy způsobené počasím a živelní pohromy z jiných 
příčin. Pomocí mapy meteorologických výstrah vyhledá, 
zda je či není pro jeho obec vyhlášena výstraha před 
živelní pohromou a určí typ této živelní pohromy. 
Vysvětlí, jak a proč se zachovat v situaci vyhlášení 
výstrahy před živelní pohromou. 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

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 

Tematický celek -  Příroda, kterou u nás nemáme  

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 

Žák vlastními slovy vysvětlí souvislost mezi typem 
krajiny a jeho výskytem na Zemi. Jednoduše 
charakterizuje vybrané biomy světa (typy krajiny), tedy 
charakter podnebí a typické rostliny a živočichy. 
Žák uvádí příklady rostlin a živočichů z odlišných typů 
krajiny a kde se s nimi můžeme u nás setkat. Vysvětlí 
funkce botanických a zoologických zahrad. Aplikuje 
znalosti o různých typech krajiny na pěstování 
pokojových rostlin pocházejících z těchto oblastí. 

Příroda pokaždé jiná 
Tundra - krajina za polárním kruhem 
Lesy a stepi mírného podnebného pásma 
Keřovité porosty subtropů 
Horké pouště 
Travnaté pláně tropů - savany a pampy 
Tropické deštné lesy 
Rostliny a živočichové světa v česku 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy 

Tematický celek -  Živé organismy  
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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 

Žák rozlišuje přírodniny na živé a neživé. Vyjmenuje 
vlastnosti živých organismů a porovná je s vlastnostmi 
přírodnin neživých. 
Žák vlastními slovy definuje pojem rostlina. Vysvětlí, 
proč rostliny řadíme mezi živé organismy. Třídí rostliny 
podle způsobu rozmnožování na semenné a výtrusné, 
semenné dále na jehličnany a krytosemenné rostliny. 
Žák vlastními slovy definuje pojem živočich. Vysvětlí, 
proč živočichy řadíme mezi živé organismy. Třídí 
živočichy na obratlovce a bezobratlé, obratlovce dále na 
ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce. 
Žák popíše stavbu těla houby. Vlastními slovy vysvětlí 
způsob získávání energie u hub. Uvádí příklady využití 
hub člověkem. 
Žák na příkladech popíše vzájemné vztahy mezi 
organismy. Vlastními slovy vysvětlí pojem potravní 
řetězec a vytvoří příklad potravního řetězce ze známých 
organismů. 

Živý nebo neživý? 
Rostliny 
Živočichové 
Houby 
Všechny organismy jsou důležité ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 

vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

Tematický celek -  Příroda kolem nás  

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 

Žák vlastními slovy definuje pojem společenstvo. Třídí 
společenstva na přírodní a umělá. 
Žák uvádí důvody pro změny přírody a krajiny v 
souvislosti s jejím využíváním člověkem. Vyhodnotí, do 
jaké míry je přeměněna příroda v jeho obci a okolí. 
Žák charakterizuje společenstvo lesa, louky a potoka a 
řeky - funkci, typické organismy, potravní vztahy a 
zásahy člověka. 
Žák uvádí příklady maloplošných chráněných území a 
památných stromů ve svém okolí, u vybraných 
památných stromů či chráněných území zná jejich 
lokalizaci a význam. Uvádí příklady ohrožených druhů 
živočichů a rostlin, na obecné úrovni jmenuje příčiny 
úbytku rostlin a živočichů v krajině. 

Společenstva přírody 
Proměny přírody 
Les 
Louka 
Potok a řeka 
Ochrana přírody 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich 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 
činností člověka 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy 
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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 

Žák uvádí příklady velkoplošných chráněných území NP 
Česka a CHKO svého kraje. Vysvětlí význam ikon 
znázorňujících žádoucí a nežádoucí chování v 
chráněných územích, navrhne způsob chování v 
chráněných územích i přírodě jako takové. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Chráníme přírodu Česka. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Ochrana přírody v naší obci a jejím okolí. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Příroda a její zákonitosti. Rok na Zemi. Horniny a minerály. Voda. Rostliny, živočichové, houby. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Společenství přírody - les, louka, potok a řeka. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Podnebné pásy. Biomy světa. 

    

Přírodověda 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Poznáváme člověka  

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 

Žák určí přibližný věk a pohlaví člověka na základě 
fotografie. Charakterizuje specifické projevy 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

141 

Přírodověda 5. ročník  

pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě) 

každodenního života člověka. Rozlišuje výhody a 
nevýhody hromadné a skupinové diskuse. 
Žák porovná a popíše vlastními slovy rozdíl mezi lidoopy 
a člověkem dnešního typu. Popíše život lidí v pravěku, 
uvádí příklady používaných předmětů a materiálů, ze 
kterých byly vyrobeny. 
Žák uvádí příklady sociálního chování na příkladu své 
rodiny, ale i společnosti. Uplatňuje ohleduplné chování 
k osobám starým, nemocným či jinak znevýhodněným. 
Charakterizuje člověka jako druh jedinečný svými 
projevy v oblasti umění a ve vlastní realizaci jak v práci, 
tak ve volném čase. 

Kdo je člověk 
Původ člověka 
V čem jsme stejní a v čem se lišíme od živočichů ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 

která se už tolerovat nemohou 

Tematický celek -  Stavba lidského těla  

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života 

Žák vyjmenuje základní funkce kůže lidského těla. 
Vysvětlí příčiny rozdílnosti kůže u lidí různého věku, 
pohlaví a etnicity. Popíše, jak správně pečovat o kůži, 
především v letním období. 
Žák svými slovy charakterizuje základní funkce kostry. 
Rozlišuje jednotlivé části kostry a pojmenuje vybrané 
kosti. 
Žák rozlišuje chrup dočasný, smíšený a stálý, 
charakterizuje jednak počtem zubů, ale také výčtem 
typů zubů v chrupu. Popíše základní stavbu zubu, 
přičemž tuto znalost aplikuje při popisu zubního kazu. 
Uvádí základní hygienická pravidla při péči o chrup a 
zdůvodní jejich význam pro zdraví chrupu. 
Žák popíše vnitřní stavbu svalu. Rozlišuje svaly, kterými 
pohybujeme podle vůle a které pracují nezávisle na naší 
vůli. Uvede příklady činností, které přispívají ke správné 
funkci svalů. 
Žák uvádí příklady běžných úrazů kostí, svalů a kůže. 
Navrhne postup ošetření odřeniny, opařeniny a 
zlomeniny. Adekvátním způsobem přivolá rychlou 
lékařskou pomoc. 

Kůže 
Kostra 
Zuby 
Svaly 
První pomoc při úrazech 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 
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Tematický celek -  Jak funguje lidské tělo  

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života 

Žák vyhledá na potravinách údaje o jejich výživové 
hodnotě. Svými slovy vysvětlí význam tuků, sacharidů, 
bílkovin, minerálů a vitamínů pro naše tělo. Navrhne 
jídelníček dle zásad podílu potravy dle zdravého talíře, 
posoudí jiné jídelníčky optikou konceptu zdravého 
talíře. 
Žák svými slovy charakterizuje funkci trávicí soustavy v 
našem těle. Pozná, pojmenuje a stručně charakterizuje 
funkci jednotlivých orgánů trávicí soustavy. Stručně 
popíše podíl trávicí soustavy na imunitě našeho těla. 
Žák svými slovy charakterizuje funkci dýchací soustavy v 
našem těle. Pozná, pojmenuje a stručně charakterizuje 
funkci jednotlivých orgánů trávicí soustavy. Navrhne 
opatření omezující šíření respiračních onemocnění. 
Žák jmenuje jednotlivé složky krve a stručně 
charakterizuje jejich funkci. Svými slovy charakterizuje 
funkci oběhové soustavy v našem těle. Pozná, 
pojmenuje a stručně charakterizuje funkci jednotlivých 
orgánů oběhové soustavy. Popíše postup první pomoci 
při resuscitaci. 
Žák svými slovy charakterizuje funkci vylučovací 
soustavy v našem těle. Pozná, pojmenuje a stručně 
charakterizuje funkci jednotlivých orgánů vylučovací 
soustavy. Vyjmenuje a vysvětlí, jak se na vylučování 
látek z našeho těla podílí další orgány, jako jsou kůže, 
plíce, játra a střeva s konečníkem. 
Žák svými slovy charakterizuje funkci nervové soustavy 
v našem těle. Pozná, pojmenuje a stručně 
charakterizuje funkci jednotlivých orgánů nervové 
soustavy. Porovná řízení našeho těla pomocí nervové 
soustavy a pomocí hormonů. 

Potrava 
Trávicí soustava 
Dýchací soustava 
Oběhová soustava 
Vylučovací soustava 
Řídící systém 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

Tematický celek -  Odlišnosti našich těl  
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ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života 

Žák pomocí druhotných pohlavních znaků popíše rozdíly 
mezi zástupci mužského a ženského pohlaví, ale také 
mezi dětmi a dospělými téhož pohlaví. Svými slovy 
charakterizuje funkci rozmnožovací soustavy v našem 
těle. Pozná a pojmenuje orgány rozmnožovací soustavy 
muže a ženy, stručně charakterizuje funkci varlat, 
vaječníků a dělohy. 
Žák svými slovy popíše princip oplození a vznik nového 
člověka. Charakterizuje jednotlivá období vývoje 
člověka, na příkladu své rodiny třídí její členy do 
jednotlivých období. Vyjmenuje významné události v 
životě člověka, ocení jejich význam pro soudržnost 
rodiny. 
Žák rozlišuje mezi nemocemi a příznaky nemocí, dále 
pak mezi nemocemi způsobenými viry a bakteriemi a 
chybnou funkcí orgánů včetně příkladů. Vyjmenuje 
základní složky imunitního systému člověka. Popíše 
činnosti podporující zdraví člověka a oceňuje jejich 
význam pro udržení zdraví. 
Žák vyjmenuje pozitiva chůze na lidské zdraví, navrhne 
na příkladu sebe a své rodiny, jak zvýšit míru chůze a 
pohybu. Vyjmenuje ochranné pomůcky, přiřadí je ke 
sportovním aktivitám a ocení význam jejich používání. 
Žák rozlišuje chemické látky v domácnosti na 
potenciálně nebezpečné, návykové a bezpečné. U 
nebezpečných látek vyhledá informace o jejich 
rizikovosti, používání, skladování a likvidaci. Uvádí 
příklady škodlivosti konzumace alkoholu a kouření na 
zdraví člověka, zdůvodní důležitost odmítání těchto 
návykových látek. 

Kluci nejsou holky 
Stárnutí 
Zdravý / nemocný 
Pohyb 
Nebezpečné látky 

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

Tematický celek -  Využíváme neživou přírodu  

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 

Žák definuje svými slovy pojem nerostná surovina. 
Popíše způsob získávání nerostných surovin. Třídí 

Nerostné suroviny 
Energie 
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podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

nerostné suroviny na rudní, nerodní a energetické. 
Žák uvádí příklady využívání energie ve svém okolí. 
Rozlišuje různé zdroje energie ve svém okolí. Svými 
slovy popíše proměny energie u běžných spotřebičů. 
Žák popíše význam Slunce / slunečního záření pro oběh 
vody na Zemi, proudění větru, fotosyntézu. Popíše 
negativní působení slunečního záření a způsoby ochrany 
proti tomuto záření. 
Žák svými slovy charakterizuje pojem energetická 
surovina. Stručně popíše vlastnosti, vznik, využití a vliv 
na životní prostředí u vybraných energetických surovin. 
Rozlišuje zdroje energie / energetické suroviny na 
obnovitelné a neobnovitelné. 
Žák svými slovy vysvětlí princip vzniku elektrického 
napětí. Třídí látky na vodiče a izolanty. Popíše význam 
zdroje elektrického napětí, spínače v elektrickém 
obvodu a funkci hlavního jističe v elektrické rozvodné 
síti. 
Žák třídí elektrospotřebiče podle zdroje napájení, 
rozlišuje výhody a nevýhody těchto dvou zdrojů napětí. 
Uvádí příklady typů elektráren běžných na území Česka, 
třídí tyto elektrárny podle využívání zdrojů energie 
(obnovitelné a neobnovitelné zdroje). Uvádí jednotlivé 
prvky elektrické rozvodné sítě. 
Žák rozliší situace bezpečného a nebezpečného 
zacházení s elektrospotřebiči a elektrickou rozvodnou 
sítí. Uvádí zásady první pomoci při úrazu elektrickým 
proudem. 
Žák uvádí příklady opatření vedoucích ke snížení 
spotřeby elektrické energie v domácnosti. 

Slunce 
Uložená energie 
Elektřina 
Přenos elektřiny 
Bezpečně s elektřinou 
Šetříme elektřinou 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich 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 
činností člověka 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

Tematický celek -  Využíváme živou přírodu  

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 

Žák vysvětlí souvislost mezi neolitickou revolucí 
(přechodem k zemědělství) a změnami v krajině. 

Sběr, lov, zemědělství 
Pole 
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podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy 

Vysvětlí rozdíl mezi uživatelskými pojmy a pojmy 
botanickými. Definuje uživatelské pojmy ovoce, 
zelenina, polní plodiny a bylinky. 
Žák definuje pojem polní plodina a charakterizuje 
vybrané polní plodiny. Třídí polní plodiny podle jejich 
pěstování či využití. Pomocí mapy Zemědělství v Česku 
vysvětlí souvislost mezi pěstováním vybraných polních 
plodin a podnebnými oblastmi Česka. 
Žák definuje pojem ovoce a na příkladech ovoce vysvětlí 
pojem odrůda. Třídí ovocné dřeviny dle využívání části 
ovoce. Uvádí příklady méně známých druhů ovoce 
rostoucích na území Česka. 
Žák definuje pojmy zelenin a bylinka, vysvětlí rozdíly 
mezi těmito dvěma pojmy. Třídí zeleninu do skupin 
podle pěstované části. Vysvětlí souvislost mezi 
podnebnými pásmy v Evropě a dovozem zeleniny ze 
států Evropy. 
Žák rozlišuje vhodné a nevhodné chování k veřejné 
zeleni a zdůvodní důsledky nevhodného chování. Uvádí 
příklady okrasných rostlin, vysvětlí případná zdravotní 
rizika při/po kontaktu s těmito rostlinami. 
Žák vysvětlí svými slovy proces zdomácňování 
(domestikace). Zdůvodní využívání označení domácí 
mazlíček a hospodářské zvíře včetně zástupců. Svými 
slovy vysvětlí zkratku CITES a uvádí příklady opatření, 
která chrání organismy ze seznamu CITES. 
Žák uvádí příklady živočichů žijících v blízkosti člověka. 
Zhodnotí výhody a nevýhody vyplývající pro živočichy z 
života v blízkosti člověka. Navrhne opatření vedoucí k 
odstranění situací nebezpečných pro živočichy. 
Žák svými slovy definuje pojem bioodpad / biologicky 
rozložitelný odpad. Vysvětlí význam kompostování a 
příklady odpadů vhodných pro kompostování. 

Sad, vinice 
Zelenina, bylinky 
Rostliny v okolí našich domovů 
Zvířata 
Zvířata v našem okolí 
Bioodpad 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich 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 
činností člověka 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

Tematický celek -  Vliv člověka na přírodu  
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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 

Žák uvádí příklady znečištění ovzduší a opatření proti 
nim na úrovni své osoby či rodiny. Svými slovy vysvětlí 
příčinu a důsledky skleníkového efektu. 
Žák uvádí příklady zdrojů znečištění vody a půdy. 
Vysvětlí vztah mezi znečištěním vody a půdy na jednom 
z příkladů. 
Žák uvádí příklady zásahů člověka do krajiny, které 
vedou ke snížení její biodiverzity. Vysvětlí svými slovy 
pojem invazní organismus včetně příkladů. 

Vzduch 
Znečištění vody a půdy 
Ohrožené rostliny a živočichové 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Odlišnosti našich těl. Stárnutí. Zdraví, nemoc. Zdravý pohyb. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Nerostné suroviny. Energie ze Slunce. Živá příroda. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Sociální chování. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

Nejsme stejní. První pomoc. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Nebezpečné látky v našem okolí. Výroba elektrické energie. Šetříme energii. Bioodpad. Vzduch, který dýcháme. Znečištění půdy a vody. Proč mizí některé druhy 
živočichů a rostlin. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Ochrana životního prostředí. Hospodárné využívání živé i neživé přírody. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Poznávání člověka, částí lidského těla. Zkoumání odlišností. 
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5.8 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 Vyučovací předmět Výtvarná výchova umožňuje žákům 1. stupně jiné než racionální poznávání světa - 
poznávání okolního i svého vnitřního světa prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího 
výtvarného myšlení. Toto poznání směřuje k tomu, aby se žáci naučili vnímat výtvarné umění, rozuměli 
jeho jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako nedílnou 
součást svého duchovního života a bohatství společnosti. Kultivuje schopnost žáků vnímat citlivě svět 
kolem sebe, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty. Cílem předmětu je, aby si žáci prakticky 
osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného 
vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. 
Aktivity vycházející ze vzdělávacího obsahu Výtvarné výchovy pomáhají utvářet kreativní stránky osobnosti 
žáků. Žáci se seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného umění. 
Učí se s nimi tvořivě pracovat, užívat je pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s 
vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované 
uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. Učí se interpretovat jak umělecká díla, tak i díla svých 
spolužáků a sebe samých. 
Výtvarná výchova na 1. stupni je rozdělena do tří vzdělávacích oblastí: 
• Rozvíjení smyslové citlivosti 
• Uplatňování subjektivity 
• Ověřování komunikačních účinků 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

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

Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. – 3. ročníku 1 hodinu 
týdně, ve 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně. Je součástí vzdělávacího oboru Umění a kultura.  
Žáci pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo venku a využívají k učení různé formy práce. Během 
hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací metody a pomůcky. V jedné třídě pracuje více 
ročníků. Žáci mohou zpracovávat jedno téma dle svých možností a schopností. 
Vzdělávací obsah předmětu 

 směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění 

 vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově 

 seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik 

 učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace 

 učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání, cítění, 
poznávání 

Výtvarné práce žáků využíváme při výzdobě a prezentaci školy, ale také do našeho školního časopisu. 

Integrace předmětů  Výtvarná výchova 

Mezipředmětové vztahy  Prvouka 

 Vlastivěda 

 Přírodověda 

 Pracovní činnosti 

 Český jazyk a literatura 

 Anglický jazyk 

 Matematika 

 Informatika 

 Hudební výchova 

 Tělesná výchova 

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 samostatnému pozorování a vnímání reality, řešení výtvarných problémů a aktivnímu 
vizuálně obraznému vyjádření. 

Kompetence k řešení problémů: 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

Vedeme žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů a využití získaných poznání při vlastní 
tvorbě. 

Kompetence komunikativní: 
Vedeme žáky k zapojení do diskuse, k respektu vůči názorům jiných. Vedeme žáky k obohacování slovní 
zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti, tak aby byli schopni pojmenovat vizuálně obrazné elementy, 
porovnat je a ocenit.  

Kompetence sociální a personální: 
Vedeme žáky k tvořivé práci ve skupině, ke kolegiální pomoci a k respektu vůči různorodosti téhož vizuálně 
obrazného vyjádření a možnosti alternativního přístupu. 

Kompetence občanské: 
Pomáháme žákům pochopit a respektovat estetické požadavky na životní prostředí a vytvořit si postoj k 
výtvarným dílům. 

Kompetence pracovní: 
Vedeme žáky k samostatnému užívání vizuálně obrazné techniky, dodržování hygienických a 
bezpečnostních pravidel, ale také využívání návyků a znalostí v další praxi. 

Kompetence digitální: 
Motivujeme žáky k užívání různorodých vizuálně obrazných prostředků včetně digitálních technologií při 
vlastní tvorbě, k nalézání neobvyklých postupů a různých variant řešení, poskytujeme žákům prostor ke 
sdílení a prezentaci tvůrčího záměru, témat a výsledků tvůrčí práce v rovině tvorby, vnímání a interpretace, 
vedeme žáky k vyhledávání a sdílení inspiračních zdrojů, uměleckých děl i běžné produkce s respektem k 
autorství a autorským právům. 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

1. ročník - 1 hodina 
2. ročník - 1 hodina 
3. ročník - 1 hodina 
4. ročník - 2 hodiny 
5. ročník - 2 hodiny 

Způsob hodnocení žáků 1. Připravenost na výuku – pracovní místo, pomůcky a celkový přístup žáka k plnění povinností, 
vyplývajících z plnění zadaných úkolů. 
2. Při výtvarných činnostech je hodnocena nejen nápaditost, ale i vlastní „technické provedení“ – snaha o 
co nejlepší provedení v dané technice, pečlivost v práci a také dodržování instrukcí od vyučujícího a 
dokončování prací v daném časovém limitu. Je zadáván tak, aby i při pomalejším pracovním tempu žák 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

práci dokončil ve škole. Rovněž je žákům potřeba vysvětlit, že výtvarná výchova na škole je o učení se a 
seznamování se s technikami a výtvarným uměním jako takovým). 
3. Při besedách o umění – témata historické směry v umění, významní umělci jednotlivých uměleckých 
směrů, významní světoví i naši výtvarníci, architekti, atd. Zpracování formou referátů a jejich prezentace 
doplněná o ukázky z děl. 
4. Společné aktivity při skupinové práci. 

    

Výtvarná 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 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

maluje voskovkami, vodovými, temperovými barvami Malba – rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy 
(barvy základní, doplňkové a jejich kombinace) 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

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 

kreslí měkkou tužkou, uhlem, křídou Kresba – rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové 
vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v ploše, 
vnímání velikosti, hra s linií 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

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

modeluje z plastelíny Technika prostorového vyjádření 
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Výtvarná výchova 1. ročník  

vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

vytvoří jednoduchou koláž Další výtvarné techniky 

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

seznámí se s některými známými ilustrátory dětských 
knih 

Ilustrace 

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 

používá výtvarné techniky dle svého vnímání světa Osobní postoj v komunikaci se spolužáky, atd.., 
výsledky a záměr tvorby 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

míchá barvy Malba – rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy 
(barvy základní, doplňkové a jejich kombinace) 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

používá alespoň dva druhy štětců Malba – rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy 
(barvy základní, doplňkové a jejich kombinace) 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

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 

používá jednoduché tvary, jejich různé velikosti a 
kombinuje je 

Technika prostorového vyjádření 

Další výtvarné techniky 

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 

tvaruje papír, stříhá, lepí Technika prostorového vyjádření 

Další výtvarné techniky 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

zpracuje přírodní materiál, využívá vlastní fantazii Technika prostorového vyjádření 

Další výtvarné techniky 
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Výtvarná výchova 1. ročník  

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 

vyjádří se k vlastní tvorbě Osobní postoj v komunikaci se spolužáky, atd.., 
výsledky a záměr tvorby 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Práce s přírodním materiálem (koláž, frotáž..) pomáhá a umožňuje žákům pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, vede žáky k uvědomění si 
základních podmínek života a odpovědnost současné generace za život v budoucnosti. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Objevování sebe a okolního světa, cítění prostoru, rytmu a pohybu. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Komunikace, spolupráce ve skupině, práva má i druhých, tolerance k odlišným zájmům, názorům, schopnostem. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Schopnost komunikovat, naslouchat názoru druhého. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Různý životní styl napříč Evropou a světem. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy, naplnění volného času. Chápání umění jako prostředku komunikace. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Smyslové vnímání, pozornost, soustředění. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Já jako zdroj informací i sobě, co o sobě vím a co ne, moje tělo, moje psychika, moje vztahy. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Regulace vlastního jednání a prožívání, organizace a plánování vlastního času. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích, dovednost zvládání stresových situací například relaxací nebo vlastní tvorbou. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Rozvoj základní rysů kreativity - originalita, schopnost vidět věci jinak, uplatnění estetična citlivost, schopnost dotahovat nápady do reality. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Empatie, pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc, lidská práva, vztahy ve třídě. 
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Výtvarná výchova 1. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Řeč výtvarného projevu, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání. Chápání umění jako prostředku komunikace a osvojování si světa. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Dovednost navazovat na druhé, podřízení se, vedení, organizování práce ve skupině. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů ve výtvarné tvorbě lidí. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Uplatnění a výběr výrazových prostředků pro vhodná sdělení, tvorba mediálního sdělení pro školní časopis. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Řešení problémů, rozhodování se a převzetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí, primární prevence sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů jednání. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Redakční tým školního časopisu. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

Rodinné příběhy, život dětí v jiných zemích, lidové zvyky a tradice u nás a jinde ve světě. 

    

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 linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

kombinuje barvy podobné, kontrastní Rozvíjení smyslové citlivosti – barvy, linie, tvary, 
objekty 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 

Malba – rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy 
(barvy základní, doplňkové a jejich kombinace) 
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prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich kombinace 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

 

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 

pracuje s papírem i jinými materiály (vlna, listí, …) a 
dotváří je dle vlastní fantazie (nalepování, tiskání,…) 

Rozvíjení smyslové citlivosti – barvy, linie, tvary, 
objekty 

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 

Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, hračky, 
objekty, ilustrace 

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 a postupy 

používá výtvarné techniky na základě vlastní životní 
zkušenosti (citový prožitek, vnímání okolního světa,….) a 
fantazie 

Osobní postoj v komunikaci v rámci různých skupin 
(spolužáci, rodina,..), výsledky a záměr tvorby 

Malba – rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy 
(barvy základní, doplňkové a jejich kombinace) 

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 

modeluje z plastelíny nebo jiných hmot předměty 
(hračky,...) 

Rozvíjení smyslové citlivosti – barvy, linie, tvary, 
objekty 

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 

Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, hračky, 
objekty, ilustrace 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

rozlišuje alespoň dva ilustrátory dětských knih Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, hračky, 
objekty, ilustrace 

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

používá různé druhy štětců Rozvíjení smyslové citlivosti – barvy, linie, tvary, 
objekty 
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vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, hračky, 
objekty, ilustrace 

Malba – rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy 
(barvy základní, doplňkové a jejich kombinace) 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

rozlišuje jednoduché tvary, kombinuje je v ploše Rozvíjení smyslové citlivosti – barvy, linie, tvary, 
objekty 

Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, hračky, 
objekty, ilustrace 

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) 

kreslí postavu danou nebo vymyšlenou v určitém 
prostředí 

Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, hračky, 
objekty, ilustrace 

Malba – rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy 
(barvy základní, doplňkové a jejich kombinace) 

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 

vyjadřuje výtvarně vlastní prožitky Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, hračky, 
objekty, ilustrace 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

Malba – rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy 
(barvy základní, doplňkové a jejich kombinace) 

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 

 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

vysvětlí svůj výtvarný záměr Vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, hračky, 
objekty, ilustrace 

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 a postupy 

Osobní postoj v komunikaci v rámci různých skupin 
(spolužáci, rodina,..), výsledky a záměr tvorby 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
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Práce s přírodním materiálem (koláž, frotáž..) pomáhá a umožňuje žákům pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, vede žáky k uvědomění si 
základních podmínek života a odpovědnost současné generace za život v budoucnosti. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Redakční tým školního časopisu. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Uplatnění a výběr výrazových prostředků pro vhodná sdělení, tvorba mediálního sdělení pro školní časopis. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy, naplnění volného času. Chápání umění jako prostředku komunikace. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Komunikace, spolupráce ve skupině, práva má i druhých, tolerance k odlišným zájmům, názorům, schopnostem. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů ve výtvarné tvorbě lidí. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Řeč výtvarného projevu, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání. Chápání umění jako prostředku komunikace a osvojování si světa. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Dovednost navazovat na druhé, podřízení se, vedení, organizování práce ve skupině. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Rozvoj základní rysů kreativity - originalita, schopnost vidět věci jinak, uplatnění estetična citlivost, schopnost dotahovat nápady do reality. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Empatie, pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc, lidská práva, vztahy ve třídě. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Objevování sebe a okolního světa, cítění prostoru, rytmu a pohybu. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích, dovednost zvládání stresových situací například relaxací nebo vlastní tvorbou. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Smyslové vnímání, pozornost, soustředění. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Řešení problémů, rozhodování se a převzetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí, primární prevence sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů jednání. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

157 

Výtvarná výchova 2. ročník  

Já jako zdroj informací i sobě, co o sobě vím a co ne, moje tělo, moje psychika, moje vztahy. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Regulace vlastního jednání a prožívání, organizace a plánování vlastního času. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Schopnost komunikovat, naslouchat názoru druhého. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

Rodinné příběhy, život dětí v jiných zemích, lidové zvyky a tradice u nás a jinde ve světě. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Různý životní styl napříč Evropou a světem. 

    

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 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

využívá různé druhy tvarů v ploše i prostoru Práce s tvarem, plochou, prostorem 

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 

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 a kombinuje vizuálně obrazné elementy a 
prostředky (barva, linie, modelování) 

Fantazijní představy, hra s barvou, plošné a 
prostorové vyjádření, originalita ve vyjádření vlastních 
prožitků 
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VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

vyjadřuje se výtvarně na základě svého smyslového 
vnímání 

Souvislost zraku, ostatních smyslů (čich, hmat, chuť, 
sluch) a pohybu 

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 

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 

sestaví předměty do neobvyklých souvislostí Kombinace neobvyklých předmětů, alternativní 
použití linie, objemu, plochy a textury k vyjádření k 
vyjádření osobního zážitku 

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 a postupy 

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

zdůvodní své výtvarné pojetí Tolerance a porovnávání, tvorba a interpretace 
uznávaných autorů, ilustrace dětských knih, fotografie 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

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 a postupy 

využívá přírodní a umělé materiály dle své fantazie Práce s přírodními i umělými materiály 

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 a postupy 

používá při tvorbě různé postupy a nástroje Používání různých postupů a nástrojů 
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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 

experimentuje s barvami, míchá a překrývá barvy Fantazijní představy, hra s barvou, plošné a 
prostorové vyjádření, originalita ve vyjádření vlastních 
prožitků 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

využívá při tvorbě teplé a studené barvy Fantazijní představy, hra s barvou, plošné a 
prostorové vyjádření, originalita ve vyjádření vlastních 
prožitků 

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 

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 

pracuje s předměty originálním způsobem Kombinace neobvyklých předmětů, alternativní 
použití linie, objemu, plochy a textury k vyjádření k 
vyjádření osobního zážitku 

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 a postupy 

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 

kombinuje linii, tvar, objem, barvu, texturu, objekty Práce s tvarem, plochou, prostorem 

Fantazijní představy, hra s barvou, plošné a 
prostorové vyjádření, originalita ve vyjádření vlastních 
prožitků 

Kombinace neobvyklých předmětů, alternativní 
použití linie, objemu, plochy a textury k vyjádření k 
vyjádření osobního zážitku 

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

vyjádří se ke své tvorbě a tvorbě druhých Tolerance a porovnávání, tvorba a interpretace 
uznávaných autorů, ilustrace dětských knih, fotografie 

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

toleruje způsoby výtvarného vyjádření Tolerance a porovnávání, tvorba a interpretace 
uznávaných autorů, ilustrace dětských knih, fotografie 
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VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

inspiruje se uznávanými malíři Tolerance a porovnávání, tvorba a interpretace 
uznávaných autorů, ilustrace dětských knih, fotografie 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

rozlišuje ilustraci a fotografii Tolerance a porovnávání, tvorba a interpretace 
uznávaných autorů, ilustrace dětských knih, fotografie 

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 

podílí se na zlepšení prostředí školy Práce s tvarem, plochou, prostorem 

Fantazijní představy, hra s barvou, plošné a 
prostorové vyjádření, originalita ve vyjádření vlastních 
prožitků 

Souvislost zraku, ostatních smyslů (čich, hmat, chuť, 
sluch) a pohybu 

Kombinace neobvyklých předmětů, alternativní 
použití linie, objemu, plochy a textury k vyjádření k 
vyjádření osobního zážitku 

Tolerance a porovnávání, tvorba a interpretace 
uznávaných autorů, ilustrace dětských knih, fotografie 

Práce s přírodními i umělými materiály 

Používání různých postupů a nástrojů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Práce s přírodním materiálem (koláž, frotáž..) pomáhá a umožňuje žákům pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, vede žáky k uvědomění si 
základních podmínek života a odpovědnost současné generace za život v budoucnosti. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Redakční tým školního časopisu. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Uplatnění a výběr výrazových prostředků pro vhodná sdělení, tvorba mediálního sdělení pro školní časopis. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy, naplnění volného času. Chápání umění jako prostředku komunikace. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Komunikace, spolupráce ve skupině, práva má i druhých, tolerance k odlišným zájmům, názorům, schopnostem. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

161 

Výtvarná výchova 3. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů ve výtvarné tvorbě lidí. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Řeč výtvarného projevu, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání. Chápání umění jako prostředku komunikace a osvojování si světa. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Dovednost navazovat na druhé, podřízení se, vedení, organizování práce ve skupině. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Rozvoj základní rysů kreativity - originalita, schopnost vidět věci jinak, uplatnění estetična citlivost, schopnost dotahovat nápady do reality. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Empatie, pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc, lidská práva, vztahy ve třídě. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Objevování sebe a okolního světa, cítění prostoru, rytmu a pohybu. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích, dovednost zvládání stresových situací například relaxací nebo vlastní tvorbou. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Smyslové vnímání, pozornost, soustředění. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Řešení problémů, rozhodování se a převzetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí, primární prevence sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů jednání. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Já jako zdroj informací i sobě, co o sobě vím a co ne, moje tělo, moje psychika, moje vztahy. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Regulace vlastního jednání a prožívání, organizace a plánování vlastního času. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Schopnost komunikovat, naslouchat názoru druhého. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

Rodinné příběhy, život dětí v jiných zemích, lidové zvyky a tradice u nás a jinde ve světě. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Různý životní styl napříč Evropou a světem. 
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Výtvarná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

zaměřuje se na projevení vlastních zkušeností Malba – míchání barev, světlostní a teplotní kontrast, 
výrazové vlastnosti barev, kombinace a proměny 
prvků vizuálně obrazného vyjádření v ploše, objemu a 
prostoru, uplatnění spontaneity, hledání nových 
kontextů pro uplatnění samostatně vytvořených a 
přejatých obrazových znaků, otisk 

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) 

pojmenovává základní obrazotvorné prvky Komunikace – osobní postoj v komunikaci, záměr 
tvorby, proměny obsahu vlastních děl, 
ilustrátoři 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

porovnává rozdíly výtvarných děl Vnímání a motivace přístupů k vizuálně obrazným 
vyjádřením (vizuální, statické, dynamické, fantazijní,…) 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

komunikuje o obsahu svých děl Komunikace – osobní postoj v komunikaci, záměr 
tvorby, proměny obsahu vlastních děl, 
ilustrátoři 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

obhajuje svoji výtvarnou výpověď Komunikace – osobní postoj v komunikaci, záměr 
tvorby, proměny obsahu vlastních děl, 
ilustrátoři 
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VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

rozezná ilustrace několika známých výtvarníků Vnímání a motivace přístupů k vizuálně obrazným 
vyjádřením (vizuální, statické, dynamické, fantazijní,…) 

Komunikace – osobní postoj v komunikaci, záměr 
tvorby, proměny obsahu vlastních děl, 
ilustrátoři 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

vystihne strukturu materiálu Techniky plastického vyjadřování – modelování z 
papíru, modurity, …. 

VV-3-1-03 vnímá události různými smysly a vizuálně je 
vyjadřuje 

Textilní techniky, dekorativní činnost 

Další techniky – koláž, frotáž, práce s přírodními 
materiály,…, fotografie 

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 

užívá a kombinuje prvky obrazného vyjádření v ploše a 
prostoru 

Malba – míchání barev, světlostní a teplotní kontrast, 
výrazové vlastnosti barev, kombinace a proměny 
prvků vizuálně obrazného vyjádření v ploše, objemu a 
prostoru, uplatnění spontaneity, hledání nových 
kontextů pro uplatnění samostatně vytvořených a 
přejatých obrazových znaků, otisk 

Kresba – výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše, 
kompozice v ploše, kresba různým materiálem, písmo, 
comics 

Další techniky – koláž, frotáž, práce s přírodními 
materiály,…, fotografie 

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 

aplikuje své zkušenosti při prostorovém vyjadřování Techniky plastického vyjadřování – modelování z 
papíru, modurity, …. 

Textilní techniky, dekorativní činnost 

Další techniky – koláž, frotáž, práce s přírodními 
materiály,…, fotografie 

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 vhodné prostředky pro svá vyjádření na základě 
smyslového vnímání, které uplatňuje pro vyjádření 
nových prožitků 

Malba – míchání barev, světlostní a teplotní kontrast, 
výrazové vlastnosti barev, kombinace a proměny 
prvků vizuálně obrazného vyjádření v ploše, objemu a 
prostoru, uplatnění spontaneity, hledání nových 
kontextů pro uplatnění samostatně vytvořených a 
přejatých obrazových znaků, otisk 
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Vnímání a motivace přístupů k vizuálně obrazným 
vyjádřením (vizuální, statické, dynamické, fantazijní,…) 

Komunikace – osobní postoj v komunikaci, záměr 
tvorby, proměny obsahu vlastních děl, 
ilustrátoři 

Kresba – výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše, 
kompozice v ploše, kresba různým materiálem, písmo, 
comics 

Techniky plastického vyjadřování – modelování z 
papíru, modurity, …. 

Textilní techniky, dekorativní činnost 

Další techniky – koláž, frotáž, práce s přírodními 
materiály,…, fotografie 

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 

zpracovává výtvarně přírodní materiály, kombinuje je s 
ostatními 

Techniky plastického vyjadřování – modelování z 
papíru, modurity, …. 

Další techniky – koláž, frotáž, práce s přírodními 
materiály,…, fotografie 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

aplikuje své fantazijní představy Vnímání a motivace přístupů k vizuálně obrazným 
vyjádřením (vizuální, statické, dynamické, fantazijní,…) 

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 

vybere si vhodné nástroje a techniky pro konkrétní 
výtvarné vyjádření 

Techniky plastického vyjadřování – modelování z 
papíru, modurity, …. 

Textilní techniky, dekorativní činnost 

Další techniky – koláž, frotáž, práce s přírodními 
materiály,…, fotografie 

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) 

porovná barevné kontrasty Malba – míchání barev, světlostní a teplotní kontrast, 
výrazové vlastnosti barev, kombinace a proměny 
prvků vizuálně obrazného vyjádření v ploše, objemu a 
prostoru, uplatnění spontaneity, hledání nových 
kontextů pro uplatnění samostatně vytvořených a 
přejatých obrazových znaků, otisk 
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Kresba – výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše, 
kompozice v ploše, kresba různým materiálem, písmo, 
comics 

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 a postupy 

kombinuje různé techniky Malba – míchání barev, světlostní a teplotní kontrast, 
výrazové vlastnosti barev, kombinace a proměny 
prvků vizuálně obrazného vyjádření v ploše, objemu a 
prostoru, uplatnění spontaneity, hledání nových 
kontextů pro uplatnění samostatně vytvořených a 
přejatých obrazových znaků, otisk 

Kresba – výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše, 
kompozice v ploše, kresba různým materiálem, písmo, 
comics 

Techniky plastického vyjadřování – modelování z 
papíru, modurity, …. 

Textilní techniky, dekorativní činnost 

Další techniky – koláž, frotáž, práce s přírodními 
materiály,…, fotografie 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Práce s přírodním materiálem (koláž, frotáž..) pomáhá a umožňuje žákům pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, vede žáky k uvědomění si 
základních podmínek života a odpovědnost současné generace za život v budoucnosti. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Redakční tým školního časopisu. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Uplatnění a výběr výrazových prostředků pro vhodná sdělení, tvorba mediálního sdělení pro školní časopis. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy, naplnění volného času. Chápání umění jako prostředku komunikace. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Komunikace, spolupráce ve skupině, práva má i druhých, tolerance k odlišným zájmům, názorům, schopnostem. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů ve výtvarné tvorbě lidí. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Řeč výtvarného projevu, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání. Chápání umění jako prostředku komunikace a osvojování si světa. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Dovednost navazovat na druhé, podřízení se, vedení, organizování práce ve skupině. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Rozvoj základní rysů kreativity - originalita, schopnost vidět věci jinak, uplatnění estetična citlivost, schopnost dotahovat nápady do reality. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Empatie, pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc, lidská práva, vztahy ve třídě. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Objevování sebe a okolního světa, cítění prostoru, rytmu a pohybu. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích, dovednost zvládání stresových situací například relaxací nebo vlastní tvorbou. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Smyslové vnímání, pozornost, soustředění. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Řešení problémů, rozhodování se a převzetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí, primární prevence sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů jednání. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Já jako zdroj informací i sobě, co o sobě vím a co ne, moje tělo, moje psychika, moje vztahy. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Regulace vlastního jednání a prožívání, organizace a plánování vlastního času. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Schopnost komunikovat, naslouchat názoru druhého. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

Rodinné příběhy, život dětí v jiných zemích, lidové zvyky a tradice u nás a jinde ve světě. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Různý životní styl napříč Evropou a světem. 

    

Výtvarná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
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 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

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) 

používá rozlévání barev Malba – hra s barvou, emociální malba, podobnost, 
rytmus, výrazové vlastnosti barev 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních zkušeností 

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 

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

komunikuje na základě vlastní zkušenosti Ověřování komunikačních účinků 
– osobní postoj v komunikaci 
- proměny komunikačního obsahu (záměr tvorby a 
proměny obsahu vlastních děl) VV-5-1-07 nalézá a do komunikace zapojuje obsah 

vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

vystihne kresbou tvar dle svých schopností Kresba – výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše a 
prostoru, kresba různým materiálem, kresba dle 
skutečnosti a fantazie, písmo 

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 

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 

experimentuje s kompozičními přístupy a principy Techniky plastického vyjádření – modelování z papíru, 
…. 
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obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky a postupy 

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 

vyjadřuje barevně své pocity a nálady Malba – hra s barvou, emociální malba, podobnost, 
rytmus, výrazové vlastnosti barev 

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) 

pojmenovává a porovnává proporční vztahy Malba – hra s barvou, emociální malba, podobnost, 
rytmus, výrazové vlastnosti barev 

Kresba – výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše a 
prostoru, kresba různým materiálem, kresba dle 
skutečnosti a fantazie, písmo 

Techniky plastického vyjádření – modelování z papíru, 
…. 

Techniky textilní, dekorativní, koláž, grafika PC, 
comics, sochy, fotografie 

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

porovnává různé interpretace a přistupuje k nim jako ke 
zdroji inspirace 

Ilustrátoři dětských knih, malíři 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

ověřuje si vliv svých činností na okolí (výzdoba,…) Ověřování komunikačních účinků 
– osobní postoj v komunikaci 
- proměny komunikačního obsahu (záměr tvorby a 
proměny obsahu vlastních děl) 

VV-3-1-01 rozpoznává linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty; porovnává je a třídí na základě zkušeností, 
vjemů, zážitků a představ 

pracuje s linií Malba – hra s barvou, emociální malba, podobnost, 
rytmus, výrazové vlastnosti barev 

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 

Kresba – výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše a 
prostoru, kresba různým materiálem, kresba dle 
skutečnosti a fantazie, písmo 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 

aplikuje a kombinuje prvky obrazného vyjádření linie, v 
prostorovém vyjádření a uspořádání prvků 

Techniky plastického vyjádření – modelování z papíru, 
…. 
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prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich kombinace 

Techniky textilní, dekorativní, koláž, grafika PC, 
comics, sochy, fotografie 

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 a postupy 

uplatňuje osobitost v přístupu k realitě, k tvorbě a 
interpretaci vizuálně obrazného vyjádření nových a 
neobvyklých pocitů a prožitků 

Ověřování komunikačních účinků 
– osobní postoj v komunikaci 
- proměny komunikačního obsahu (záměr tvorby a 
proměny obsahu vlastních děl) 

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 a postupy 

volí a kombinuje různé prostředky a techniky Techniky textilní, dekorativní, koláž, grafika PC, 
comics, sochy, fotografie 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Práce s přírodním materiálem (koláž, frotáž..) pomáhá a umožňuje žákům pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, vede žáky k uvědomění si 
základních podmínek života a odpovědnost současné generace za život v budoucnosti. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Redakční tým školního časopisu. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Uplatnění a výběr výrazových prostředků pro vhodná sdělení, tvorba mediálního sdělení pro školní časopis. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy, naplnění volného času. Chápání umění jako prostředku komunikace. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Komunikace, spolupráce ve skupině, práva má i druhých, tolerance k odlišným zájmům, názorům, schopnostem. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Analýza vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů ve výtvarné tvorbě lidí. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Řeč výtvarného projevu, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání. Chápání umění jako prostředku komunikace a osvojování si světa. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Dovednost navazovat na druhé, podřízení se, vedení, organizování práce ve skupině. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 
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Rozvoj základní rysů kreativity - originalita, schopnost vidět věci jinak, uplatnění estetična citlivost, schopnost dotahovat nápady do reality. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Empatie, pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc, lidská práva, vztahy ve třídě. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Objevování sebe a okolního světa, cítění prostoru, rytmu a pohybu. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích, dovednost zvládání stresových situací například relaxací nebo vlastní tvorbou. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Smyslové vnímání, pozornost, soustředění. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Řešení problémů, rozhodování se a převzetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí, primární prevence sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů jednání. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Já jako zdroj informací i sobě, co o sobě vím a co ne, moje tělo, moje psychika, moje vztahy. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Regulace vlastního jednání a prožívání, organizace a plánování vlastního času. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Schopnost komunikovat, naslouchat názoru druhého. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

Rodinné příběhy, život dětí v jiných zemích, lidové zvyky a tradice u nás a jinde ve světě. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Různý životní styl napříč Evropou a světem. 
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5.9 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 rozvíjí hudebnost žáků a učí utvářet vztah k hudbě a k hudebnímu 
umění. Vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových 
činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného 
prostředku komunikace. 

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

Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1. až 5. ročníku 1 hodinu týdně.   
Žáci pracují ve třídě nebo v družině s využíváním audiovizuální techniky, za pomoci různých forem s využitím 
dostupných vyučovacích pomůcek a nástrojů.  
Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř oblastí:  
vokální činnost –  práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu   
instrumentální činnost –  hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci   
hudebně pohybová činnost –  ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty   
poslechová činnost –  aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob  

Integrace předmětů  Hudební výchova 

Mezipředmětové vztahy  Anglický jazyk 

 Český jazyk a literatura 

 Matematika 

 Informatika 

 Prvouka 

 Vlastivěda 

 Přírodověda 
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Název předmětu Hudební výchova 

 Výtvarná výchova 

 Tělesná výchova 

 Pracovní činnosti 

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

Kompetence k řešení problémů: 
Vedeme žáky k rozlišování jednotlivých kvalit tónů, rozpoznání výrazné tempové a dynamické změny 
v proudu znějící hudby, rozpoznání v proudu znějící hudby některých hudebních nástrojů, odlišení hudby 
vokální, instrumentální a vokálně instrumentální. Pedagog sleduje při hodině pokrok všech žáků a vede je 
k vzájemnému naslouchání. 

Kompetence komunikativní: 
Vedeme žáky k rytmizaci a melodizaci jednoduché texty, improvizaci v rámci nejjednodušších hudebních 
forem, reakci pohybem na znějící hudbu, pohybovému vyjádření metra, tempa, dynamiky a směru 
melodie. Pedagog se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků a vytváří příležitosti pro relevantní 
komunikaci mezi žáky. 

Kompetence sociální a personální: 
Vedeme žáky ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby, k vzájemnému naslouchání a 
k tomu, aby brali ohled na druhé. 

Kompetence občanské: 
Vedeme žáky ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl a umožňujeme jim, aby se podíleli na 
utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků. 

Kompetence pracovní: 
Učíme žáky využívat jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřovat 
hudební náladu, používat obecně známých termínů, znaků a symbolů. Při hodině sledujeme pokrok všech 
žáků. 

Kompetence digitální: 
Vedeme žáky k samostatnému vyhledávání či zpracování hudebního materiálu a poslechu. 

Kompetence k učení: 
Vedeme žáky ke zpěvu na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, k užívání 
správné terminologie a symboliky. Umožňujeme každému žákovi zažít úspěch. 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

1. ročník - 1 hodina 
2. ročník - 1 hodina 
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Název předmětu Hudební výchova 

3. ročník - 1 hodina 
4. ročník - 1 hodina 
5. ročník - 1 hodina 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení hudební výchovy je zaměřeno motivačně, reflektuje aktivní zapojení žáků do hodin. 

    

Hudební výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

 Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Vokální činnosti  

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase Žák se seznamuje s pravidly hlasové hygieny, vytváří si 
správné pěvecké návyky, snaží se zpívat čistě v 
jednohlase sám i ve skupině. 
Osvojuje si hru na melodickou ozvěnu, rytmizuje a 
melodizuje slova a slovní spojení. 

Zpívání písní 
Tvoření tónu 
Výslovnost 
Dýchání 
Získávání intonačních a rytmických schopností 
Zpěv ve skupině 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 

Tematický celek -  Instrumentální činnosti  

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

Žák se seznamuje s technikou hry na Orffovy hudební 
nástroje, učí se je používat k jednoduchým rytmickým 
cvičením a hudebnímu doprovodu. 

Používání jednoduchých nástrojů a hry na tělo 
Rytmizace 

Tematický celek -  Hudebně pohybové činnosti  

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

Žák se učí pohybem vyjádřit melodii a tón. Osvojuje si 
hru na tělo a vytleskávání jednoduchého rytmu. Učí se 
jednoduché taneční kroky a lidové tance. 

Hudebně pohybové hry 
Prvky hry na tělo do rytmu nebo jako doprovod 
Pochod, chůze s doprovodem, improvizovaný pohyb 
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na poslouchanou hudbu 
Ukolébavka 

Tematický celek -  Poslechové činnosti  

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

Žák rozlišuje zvuky a tóny, učí se rozlišovat kvality tónů. 
Učí se rozlišovat tempo a dynamiku skladby. Učí se 
soustředěně poslouchat hudbu vokální i instrumentální, 
rozlišovat základní hudební nástroje. Rozlišuje hudbu 
mírnou a ráznou. 

Poslechové činnosti: tóny, zvuky, hlasy 
Hudba – vokální a instrumentální 
Poslech hudebních skladeb různých žánrů 
Fanfáry, ukolébavky, hymna ČR 
Nejznámější hudební nástroje 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Užití produkce i poslechu hudby k vlastní psychohygieně, uvědomění, že nám hudba může pomoci relaxovat. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Rozpoznání základních druhů hudby a hudebních nástrojů. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Vnímání hudby jako komunikačního prostředku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Tvořivé vyjádření hudby vlastním pohybem 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Vliv médií na utváření vlastních hudebních preferencí 

    

Hudební výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

 Kompetence k učení 
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Hudební výchova 2. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Vokální činnosti  

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase Žák se snaží dodržovat pravidla správného dýchání, 
výslovnosti a tvoření tónu, usiluje o čistý zpěv, 
melodizuje jednoduché 
texty, osvojuje si hudební hry, pokouší se o jednoduché 
vokální improvizace, seznamuje se s notovým 
záznamem melodie. 

Zpěv písní sólo i ve skupině 
Pěvecké dýchání, rozezpívání a jeho funkce, 
artikulace, měkké nasazení, opora bránice 
Reakce na dirigenta 
Lidové i umělé písně 
Nota jako grafický znak, notová osnova, houslový klíč 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 

Tematický celek -  Instrumentální činnosti  

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

Žák si upevňuje hru na jednoduchý hudební nástroj, 
využívá jej k doprovodné hře, osvojuje si rytmické hry. 
Učí se jednoduchá rytmická cvičení podle grafického 
záznamu. 

Rytmická cvičení 
Rytmizace textu 
Hra na rytmické nástroje i další hudební nástroje (i 
improvizované) 

Tematický celek -  Hudebně pohybové činnosti  

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

Žák reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie, 
zkouší pohybové improvizace. Umí taktovat na dvě 
doby, zkouší tančit polku. 

Hudebně pohybové hry 
Pohybové vyjádření hudebního výrazu a nálady 
Reprodukce pohybu, prvky tanečního pohybu, polka 

Tematický celek -  Poslechové činnosti  

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

Žák se učí rozlišovat jednotlivé kvality tónů, rozpoznává 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby, učí se v něm rozpoznávat některé hudební 
nástroje. Rozlišuje hudbu vokální, instrumentální a 
vokálně instrumentální. Seznamuje se s hudebními 
žánry. 

Práce s poslechovými skladbami 
Tolerance k různým hudebním žánrům 
Hudba taneční, pochodová, slavnostní 
Další hudební nástroje 
Kvality tónů 
Hudební výrazové prostředky 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Tvořivý přístup k hudbě ve vokálních, instrumentálních i hudebně pohybových činnostech 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Uvědomění si benefitů hudby pro naše psychické zdraví 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Vliv hudebních i jiných médií na osobní hudební preference 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Poznávání hudebních kvalit, prostředků, nástrojů, stylů a žánrů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Vnímání hudby jako způsobu komunikace 

    

Hudební výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

 Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Vokální činnosti  

HV-3-1-01 zpívá v jednohlase Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase, zkouší zpívat jednoduché 
dvojhlasné písně. Rytmizuje a melodizuje jednoduché 
texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních 
forem. Učí se orientovat v notovém záznamu písně a 
využívat jej při jejím osvojování. 

Zpěv individuální i skupinový 
Jednohlas, dvojhlas, kánon 
Rozezpívání, hlasová hygiena 
Melodizace textu 
Stoupání a klesání melodie 
Notový záznam jako opora při zpěvu 
Změny tempa a dynamiky 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 

Tematický celek -  Instrumentální činnosti  

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné 
hře, učí se reprodukovat jednoduché motivy. 

Hra na nástroj 
Rytmický doprovod ve 2/4 a 3/4 taktu 

Tematický celek -  Hudebně pohybové činnosti  

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

Žák reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie. 
Umí taktovat na 2 a 3 doby. 

Hudebně pohybové hry 
Emocionální zážitek z hudby, pohybová improvizace 
Spojení zpěvu a tance, tleskání při tanci 
Taneční kroky, dvoudobá a třídobá taneční chůze, 
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tanec ve dvojici 
Základy taktování 

Tematický celek -  Poslechové činnosti  

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

Žák rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby, 
rozpozná v něm některé hudební nástroje, odliší hudbu 
vokální, instrumentální a vokálně instrumentální. 
Seznamuje se s taneční hudbou. 

Práce s poslechovými skladbami (Smetana, Dvořák) 
Další hudební nástroje 
Hudba k zábavě a tanci, slavnostní hudba, relaxační 
hudba, vánoční hudba - koledy 
Ukázka práce dirigenta 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Využívány hudby k relaxaci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Poznávání nových hudebních směrů, žánrů, nástrojů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Tvořivé vokální, rytmické i hudebně pohybové činnosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Vliv médií na hudební tvorbu a vkus 

    

Hudební výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

 Kompetence k učení 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Vokální činnosti  
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HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti 

Žák zdokonaluje získané vokální dovednosti. Snaží se 
čistě intonovat, dodržovat rytmus. Zvládá kánon, zkouší 
dvojhlas. Zpívá podle notového záznamu. 

Pěvecký a mluvní projev – rozvíjení osvojených 
dovedností z předešlých ročníků, prodlužování 
výdechu, zřetelná artikulace, vázání tónů, rozšiřování 
hlasového rozsahu c1 – d2, jednohlasý zpěv písní v dur 
a moll tóninách 
Intonace, vokální improvizace – hudební hry s 
osmitónovou durovou řadou, celý tón a půltón, volný 
nástup 8. stupně, hudební dialog, diatonické postupy 
v durových a mollových tóninách, zpěv se zesílení a 
zeslabením, zrychlením a zpomalením 
Hudební rytmus – realizace písní ve 2/4 a 3/4 taktu 
Záznam vokální hudby – noty a1, h1, c2, čtvrťová nota 
s tečkou, stupnice C – dur, 
jednočárkovaná oktáva, dynamická znaménka pp, p, 
mf, f, ff, repetice, notový zápis jako opora při realizaci 
písně v C – dur 
Dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový dvojhlas 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

Tematický celek -  Instrumentální činnosti  

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

Žák se učí e doprovodné hře a reprodukci jednoduchých 
motivů a skladbiček, zkouší jednoduché předehry, 
mezihry a 
dohry, zdokonaluje hudební doprovody, orientuje se v 
záznamu rytmického schématu a využívá ho při 
rytmických 
doprovodech písní 

Hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat 
a jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých 
orffových nástrojů a flétny 
Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace – rytmizace a melodizace textu, tvorba 
předeher, meziher a doher, tvorba hudebního 
doprovodu s využitím ostinata a 
prodlevy, hudební hry, rytmický dialog, melodický 
doprovod tónikou a dominantou 
Záznam instrumentální melodie – čtení a zápis 
rytmického schématu jednoduchého motivu, využití 
notačních programů 

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace 

Tematický celek -  Hudebně pohybové činnosti  

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

Žák se učí taneční kroky ve 3/4 taktu, umí taktovat na 2 
a 3 doby, vytváří pohybové improvizace s využitím 

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby – 
taktování na 2 a 3 doby, hra na tělo, přísunný krok, 
kroky se zhoupnutím ve ¾ taktu, valčík 
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tanečních kroků, procvičuje pohybovou paměť a 
orientaci v prostoru. 

Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v 
proudu znějící hudby – pantomima, pohybová 
improvizace tance, pohybové vyjádření výrazu, nálady 
a emocionálního zážitku z hudby 
Orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, 
reprodukce pohybů prováděných 
při pohybových hrách 

Tematický celek -  Poslechové činnosti  

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

Žák poznává další výrazové prostředky, barvu hlasu 
některých hudebních nástrojů, zařadí je do dané 
skupiny. Seznamuje se hudební styly a žánry, hudebními 
formami jednoduché písně. Učí se soustředěně 
poslouchat hudbu a slovně nebo výtvarně vyjádřit 
emocionální zážitky z poslechu. 

Práce s poslechovými skladbami (Smetana, Dvořák, 
Mozart, Beethowen, popř. Janáček) 
Vánoční hudba (koledy, vánoční písně – i populární), 
relaxační hudba 
Rozlišení melodie a doprovodu 
Další hudební nástroj 
Hudební styly, žánry, formy 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Poznávání stylů, žánrů, forem, vyjádření hudby 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Regulace vlastních postojů k hudbě a její produkci 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Relaxační hudba, vlastní hudební preference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Tvořivý přístup ke všem hudebním činnostem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Komunikace skrze hudbu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Spolupráce při sborovém zpěvu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Uvědomění si kulturních rozdílů v hudbě, jejich respektování 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
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Vnímání hudebních vyjádření vztahu člověka k přírodě 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Uvědomění si vlivu médií na hudební preference 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Vnímání hudby v evropském kontextu, významní evropští hudební skladatelé 

    

Hudební výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence k učení 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Vokální činnosti  

HV-5-1-01 zpívá v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti 

Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti. Realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not. 

Pěvecký a mluvní projev – upevňování již osvojených 
pěveckých dovedností, dynamicky odlišený zpěv, 
rozšiřování 
hlasového rozsahu, rytmická deklamace textů, 
jednohlasý a dvojhlasý zpěv písní v dur a moll 
tóninách 
Intonace, vokální improvizace – zpěv durové a 
mollové stupnice v různých tóninách, diatonické 
postupy v durových 
a mollových tóninách, hudební hry, solmizační modely 
Dvojhlas a vícehlas 
Hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 
taktu 
Záznam vokální hudby – čtení a orientace v notovém 
zápisu, využívání zápisu jako opory při zpěvu písně 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 
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Tematický celek -  Instrumentální činnosti  

HV-5-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní 

Žák využívá na základě svých hudebních schopností a 
dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební 
nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých 
motivů skladeb a písní. Vytváří v rámci svých 
individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a 
dohry a provádí elementární hudební improvizace. 

Hra na hudební nástroje – reprodukce motivů a 
jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých 
hudebních Orffových nástrojů, pokusy o vlastní 
instrumentaci písní a skladbiček, rytmické doprovody 
podle notového zápisu 
Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace – tvorba předeher, meziher a doher s 
využitím tónového materiálu písně, melodický 
doprovod podle možností ve třídě, improvizace 
rytmických doprovodů s předvětím a závětím, 
hudební hry 

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace 

Tematický celek -  Hudebně pohybové činnosti  

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

Žák procvičuje taktování a jednouché lidové tance, 
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, 
na základě individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace. 

Taktování, pohybový doprovod znějící hudby – 
taktování na 2, 3 a 4 doby, taneční hry se zpěvem, 
jednoduché lidové tance – polka, valčík, mazurka 
Pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v 
proudu znějící hudby – pantomima, pohybová 
improvizace s využitím tanečních kroků 
Orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, 
reprodukce pohybů prováděných při pohybových 
hrách, kultivované pohybové projevy odvozené ze 
současné taneční a rockové hudby 

Tematický celek -  Poslechové činnosti  

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

Žák rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 
hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny. Rozpozná hudební formu 
jednoduché písně či skladby, rozpozná některé hudební 
nástroje a jejich seskupení. Vyjadřuje slovně, jaká je to 
hudba a jaké je její emocionálního působení. 

Hudební výrazové prostředky a prvky 
Vztahy mezi tóny (souzvuk, akord) 
Různé hudební formy, styly a žánry 
Hudba vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 
Interpretace hudby, její slovní nebo výtvarné 
vyjádření 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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Hudební výchova 5. ročník  

Poznávání dalších nástrojů, žánrů, tanců, skladatelů,... 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Uvědomění si vlastního vztahu k hudbě, svých hudebních preferencí a jejich proměnlivosti v čase 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Schopnost upozadit své potřeby před potřebou společnou 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Tvořivý přístup ke zpěvu, instrumentálním činnostem i hudebně pohybovým aktivitám 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Aktivní využívání hudby k odpočinku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Komunikace zpěvem, hrou na hudební nástroj, pohybem 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Dodržování pravidel při realizaci jednotlivých hudebních aktivit 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Spolupráce při různých hudebních a hudebně pohybových činnostech, tanec v páru, ve skupině 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Vnímání hudby a tance v evropských souvislostech 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Uvědomění si vlivu médií na aktuální hudební scénu 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Uvědomění vlivů různých kultur na jejich hudební produkci 
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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 Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví 
směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání 
účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové 
vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je 
schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro 
uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro 
regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro 
osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při 
pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.  

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

Tělesná výchova je realizována v 1. - 5. ročníku, v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně. Probíhá 
v tělocvičně, na hřišti, na školním dvoře či v okolí školy. Plavání děti absolvují v plaveckém bazénu v 
rozsahu 40 hodin za období 1. stupně. 
Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Pedagog 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 

 Český jazyk a literatura 

 Matematika 

 Informatika 

 Prvouka 
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Název předmětu Tělesná výchova 

 Vlastivěda 

 Přírodověda 

 Výtvarná výchova 

 Hudební 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: 
Žáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví, učí se cvičit podle jednoduchého nákresu 
nebo popisu cvičení, změří základní pohybové výkony a porovnají je s předchozími, orientují se v 
informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích.  
Učitel umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky.  

Kompetence k řešení problémů: 
Žáci uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu 
spolužáka, řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a 
nevhodným sportovním náčiním a nářadím.  
Učitel dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá.  

Kompetence komunikativní: 
Vedeme žáky ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích, učí se reagovat 
na základní povely a pokyny a sami je i vydávají, zorganizují jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich 
varianty.  
Učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, vytváří příležitosti pro relevantní 
komunikaci.  

Kompetence sociální a personální: 
Vedeme žáky k jednání v duchu fair - play - dodržují pravidla, označí přestupky, respektují opačné pohlaví, 
zvládají pohybové činnosti ve skupině.  
Učitel zadává úkoly při kterých žáci mohou spolupracovat, umožňuje každému žákovi zažít úspěch.  

Kompetence občanské: 
Vedeme žáky ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení, učí se být ohleduplní a taktní.  
Učitel žákům umožňuje, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků.  

Kompetence pracovní: 
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Název předmětu Tělesná výchova 

Žáci se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení své zdatnosti, spojují svou pohybovou činnost se zdravím, zařazují si do vlastního pohybového 
režimu korektivní cvičení.  
Učitel žákům umožňuje spoluorganizovat cvičební jednotky, aktivně se zapojovat do pohybových aktivit, 
které na škole probíhají.  

Kompetence digitální: 
Žáci mají možnost vyhledávat zajímavé pohybové aktivity nebo hudební doprovod ke svým pohybovým 
aktivitám. 
Učitel žákům nabízí takové činnosti, ve kterých se mohou inspirovat aktivitami realizovanými na jiných 
školách. 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy:             
a. činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, 
rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV, 
bezpečnost při pohybových činnostech 
b. činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a 
kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, turistika a 
pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení, další pohybové činnosti 
c. činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, 
pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností, 
zdroje informací o pohybových činnostech  

Způsob hodnocení žáků Hodnocení tělesné výchovy je zaměřeno motivačně, reflektuje aktivní zapojení žáků do hodin tělesné 
výchovy. 

    

Tělesná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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Tělesná výchova 1. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Činnosti ovlivňující zdraví  

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

učí se správnému držení těla při různých činnostech i při 
provádění cviků, správnému dýchání 

tělovýchovné chvilky v průběhu vyučování, správné 
držení těla, dýchání, průpravná, kompenzační a 
relaxační cvičení 

Tematický celek -  Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností  

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

učí se jednoduchým pohybovým činnostem základy sportovních her - manipulace s míčem, 
základní způsoby házení a chytání míče 

Pohybové hry soutěživé, prosociální i sportovní 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

pokouší se zvládat spojení startu na signál a běhu, snaží 
se zvládnout základní techniku hodu míčkem z místa i 
chůze 

Rychlý běh, vytrvalý běh, skok daleký, hod míčkem 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

seznamuje se s gymnastickým nářadím a náčiním, učí se 
základům gymnastiky 

Základy gymnastiky - průpravná cvičení, základní 
akrobacie, cvičení na lavičce a přeskoky, cvičení se 
švihadlem a na žebřinách 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

pokouší se o průpravné úpoly Přetahování, přetlačování 

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

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 
činnostech a soutěžích 

Pohybové hry soutěživé, prosociální i sportovní 

Zjednodušená pravidla pohybových činností, fair play 

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

učí se zásadám bezpečnosti a hygieny pobytu v přírodě, 
snaží se zvládat přesun 

Pobyt na školním hřišti a zahradě 

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

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech 

Hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí 

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

používá vhodné sportovní oblečení i obuv, umí se 
převléct do cvičebního úboru a umýt se, učí se pitnému 
režimu 

Vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity, pitný 
režim 
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Tělesná výchova 1. ročník  

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

učí se připravit organismus na pohybovou aktivitu 
(rozehřátí, rozcvička), zklidnit organismus po zátěži 
(strečink, relaxace) 

Příprava před pohybovou činností, kompenzace 
zátěže 

Organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 
bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a 
pomůcek 

Tematický celek -  Činnosti podporující pohybové učení  

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

reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci 

základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Na vycházkách mohou děti vidět konkrétní příklady poškozování krajiny a životního prostředí. Při pobytu v přírodě vedeme žáky k ochraně životního prostředí. 
Žáci  si  musí uvědomit správné a nesprávné chování v přírodě. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Soutěže družstev  
Děti dostávají úkoly, ve kterých je nutná spolupráce. Žáci se při spolupráci v družstvech učí přijmout druhého jedince se stejnými právy. Dále si uvědomují, že všechny 
etnické a sociální skupiny a všechny kultury jsou si rovny a žádná není nadřazená. Učí se žít a komunikovat ve skupině a chápat a respektovat a tolerovat práva a názory 
druhých.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Umí se dohodnout pro spolupráci v družstvu  
Žáci se učí, různé míčové hry. Při nich je důležitá spolupráce, děti se učí vnímat ostatní spoluhráče s jejich specifickými vlastnostmi a schopnostmi. Spolupráce vyžaduje 
zvládnutí vlastního chování. Učí se tedy sebekázni, regulaci vlastního chování, zdravé a vyrovnané sebepojetí.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Umí se dohodnout pro spolupráci v družstvu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Umí se dohodnout pro spolupráci v družstvu  
Žáci se učí, různé míčové hry. Při nich je důležitá spolupráce, děti se učí vnímat ostatní spoluhráče s jejich specifickými vlastnostmi a schopnostmi.   

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Spolupráce vyžaduje zvládnutí vlastního chování. Učí se tedy sebekázni, regulaci vlastního chování, zdravé a vyrovnané sebepojetí. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Sleduje sportovní dění v ČR, Evropě i světě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 
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Tělesná výchova 1. ročník  

Jednotlivé atletické discipliny, Olympijský den pořádaného školou 

    

Tělesná 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 

Tematický celek -  Činnosti ovlivňující zdraví  

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím 

tělovýchovné chvilky v průběhu vyučování 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

učí se správnému držení těla při různých činnostech i při 
provádění cviků, správnému dýchání 

správné držení těla, dýchání, průpravná, kompenzační 
a relaxační cvičení 

Tematický celek -  Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností  

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

učí se jednoduchým pohybovým činnostem pohybové hry s různým zaměřením 

základy sportovních her (manipulace s míčem, 
základní způsoby házení a chytání míče – přihrávky 
obouruč trčením, jednoruč, přihrávky nohou, 
průpravné hry) 

rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, 
pohyblivosti, koordinace pohybu 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

pokouší se zvládat spojení startu na signál a běhu, učí se 
zvládat základní techniku odrazu z odrazové nohy, 
upevňuje základní techniku skoku do dálky z krátkého 
rozběhu, snaží se zvládnout základní techniku hodu 
míčkem z místa i chůze 

rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok daleký, hod 
míčkem 

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

seznamuje se s gymnastickým nářadím a náčiním, učí se 
základům gymnastiky 

průpravná cvičení, akrobacie (kotoul vpřed, kotoul 
vzad, stoj na lopatkách), cvičení s náčiním a na nářadí 
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Tělesná výchova 2. ročník  

jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

odpovídající velikosti a hmotnosti, cvičení s lavičkami, 
se švihadlem – přeskoky, cvičení na žebřinách, nácvik 
šplhu na tyči 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

rozvíjí předpoklady pro průpravné úpoly přetahování, přetlačování 

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

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 
činnostech a soutěžích 

pohybové hry s různým zaměřením, soutěživé hry, 
základy sportovních her 

zjednodušená pravidla osvojovaných pohybových 
činností (zásady jednání a chování v duchu fair – play) 

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

jedná v duchu fair – play sportovní chování 

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

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy 

hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí 

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

používá vhodné sportovní oblečení i obuv, umí se 
převléct do cvičebního úboru a umýt se, učí se pitnému 
režimu 

vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity, pitný 
režim 

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

učí se připravit organismus na pohybovou aktivitu 
(rozehřátí, rozcvička), zklidnit organismus po zátěži 
(strečink, relaxace) 

příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
napínací a protahovací cvičení 

organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 
bezpečnost v šatnách a umývárnách, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první 
pomoc v podmínkách TV 

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

učí se zásadám bezpečnosti a hygieny pobytu venku a v 
bazénu, snaží se zvládat přesun do terénu a k bazénu 

pobyt na školním hřišti, školní zahradě a v bazénu 

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 

Tematický celek -  Činnosti podporující pohybové učení  
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TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

orientuje se v základních tělovýchovných pojmech a 
reaguje na ně 

základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 
smluvené povely, signály 

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

zná zjednodušená pravidla her a dokáže se jimi řídit organizace při TV, pravidla her, závodů a soutěž 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Na vycházkách mohou děti vidět konkrétní příklady poškozování krajiny a životního prostředí. Při pobytu v přírodě vedeme žáky k ochraně životního prostředí. 
Žáci  si  musí uvědomit správné a nesprávné chování v přírodě. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Soutěže družstev  
Děti dostávají úkoly, ve kterých je nutná spolupráce. Žáci se při spolupráci v družstvech učí přijmout druhého jedince se stejnými právy. Dále si uvědomují, že všechny 
etnické a sociální skupiny a všechny kultury jsou si rovny a žádná není nadřazená. Učí se žít a komunikovat ve skupině a chápat a respektovat a tolerovat práva a názory 
druhých.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Umí se dohodnout pro spolupráci v družstvu  
Žáci se učí, různé míčové hry. Při nich je důležitá spolupráce, děti se učí vnímat ostatní spoluhráče s jejich specifickými vlastnostmi a schopnostmi. Spolupráce vyžaduje 
zvládnutí vlastního chování. Učí se tedy sebekázni, regulaci vlastního chování, zdravé a vyrovnané sebepojetí.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Umí se dohodnout pro spolupráci v družstvu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Umí se dohodnout pro spolupráci v družstvu  
Žáci se učí, různé míčové hry. Při nich je důležitá spolupráce, děti se učí vnímat ostatní spoluhráče s jejich specifickými vlastnostmi a schopnostmi.   

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Spolupráce vyžaduje zvládnutí vlastního chování. Učí se tedy sebekázni, regulaci vlastního chování, zdravé a vyrovnané sebepojetí. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Sleduje sportovní dění v ČR, Evropě i světě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Jednotlivé atletické discipliny, Olympijský den pořádaného školou 

    



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

191 

Tělesná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence k učení 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Činnosti ovlivňující zdraví  

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti 

pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

kompenzuje vlastní oslabení vhodným cvičením správné držení těla, dýchání, průpravná, kompenzační 
a relaxační cvičení 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

zaujímá správné cvičební polohy cvičební polohy 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

uvědomuje si, že pohyb je vhodný pro zdraví význam pohybu pro zdraví 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

dbá na správné držení těla při různých činnostech i při 
provádění cviků, správnému dýchání 

tělovýchovné chvilky v průběhu vyučování 

správné držení těla, dýchání, průpravná, kompenzační 
a relaxační cvičení 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

dodržuje hygienu při TV hygiena cvičebního prostředí, cvičebního úboru a 
obuvi, pitný režim 

Tematický celek -  Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností  

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

zvládá spojení startu na signál a běhu, učí se zvládat 
základní techniku odrazu z odrazové nohy, upevňuje 
základní techniku skoku do dálky z krátkého rozběhu, 
snaží se zvládnout základní techniku hodu míčkem z 
místa i chůze 

základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, 
skok daleký, hod míčkem) 

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

uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorech školy 

hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí 
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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 

seznamuje se s gymnastickým nářadím a náčiním, učí se 
základům gymnastiky 

průpravná cvičení, akrobacie (kotoul vpřed, kotoul 
vzad, stoj na lopatkách), cvičení s náčiním a na nářadí 
odpovídající velikosti a hmotnosti, cvičení s lavičkami, 
se švihadlem – přeskoky, cvičení na žebřinách, nácvik 
šplhu na tyči 

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

používá vhodné sportovní oblečení i obuv, umí se 
převléct do cvičebního úboru a umýt se, učí se pitnému 
režimu 

vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity, pitný 
režim 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

zdokonaluje průpravné úpoly přetahování, přetlačování 

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

učí se připravit organismus na pohybovou aktivitu 
(rozehřátí, rozcvička), zklidnit organismus po zátěži 
(strečink, relaxace) 

příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, 
napínací a protahovací cvičení 

organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, 
bezpečnost v šatnách, bezpečná příprava a ukládání 
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách 
TV 

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

spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 
činnostech a soutěžích 

pohybové hry s různým zaměřením, soutěživé hry, 
základy sportovních her 

zjednodušená pravidla osvojovaných pohybových 
činností (zásady jednání a chování v duchu fair – play) 

rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, 
pohyblivosti, koordinace pohybu 

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

učí se zásadám bezpečnosti a hygieny pobytu venku a v 
bazénu, snaží se zvládat přesun do terénu a nároky 
plaveckého výcviku 

pobyt na školním hřišti, školní zahradě, plavecký 
výcvik 

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 

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

zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo 
činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení 

pohybové hry s různým zaměřením 

základy sportovních her (manipulace s míčem, 
základní způsoby házení a chytání míče – přihrávky 
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jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

obouruč trčením, jednoruč, přihrávky nohou, 
průpravné hry) 

Tematický celek -  Činnosti podporující pohybové učení  

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

reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 
činnosti a její organizaci 

základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely, 
signály 

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

zná zjednodušená pravidla her a dokáže se jimi řídit organizace při TV, pravidla her, závodů a soutěží 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Na vycházkách mohou děti vidět konkrétní příklady poškozování krajiny a životního prostředí. Při pobytu v přírodě vedeme žáky k ochraně životního prostředí. 
Žáci  si  musí uvědomit správné a nesprávné chování v přírodě. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Soutěže družstev  
Děti dostávají úkoly, ve kterých je nutná spolupráce. Žáci se při spolupráci v družstvech učí přijmout druhého jedince se stejnými právy. Dále si uvědomují, že všechny 
etnické a sociální skupiny a všechny kultury jsou si rovny a žádná není nadřazená. Učí se žít a komunikovat ve skupině a chápat a respektovat a tolerovat práva a názory 
druhých.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Umí se dohodnout pro spolupráci v družstvu  
Žáci se učí, různé míčové hry. Při nich je důležitá spolupráce, děti se učí vnímat ostatní spoluhráče s jejich specifickými vlastnostmi a schopnostmi. Spolupráce vyžaduje 
zvládnutí vlastního chování. Učí se tedy sebekázni, regulaci vlastního chování, zdravé a vyrovnané sebepojetí.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Umí se dohodnout pro spolupráci v družstvu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Umí se dohodnout pro spolupráci v družstvu  
Žáci se učí, různé míčové hry. Při nich je důležitá spolupráce, děti se učí vnímat ostatní spoluhráče s jejich specifickými vlastnostmi a schopnostmi.   

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Spolupráce vyžaduje zvládnutí vlastního chování. Učí se tedy sebekázni, regulaci vlastního chování, zdravé a vyrovnané sebepojetí. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Sleduje sportovní dění v ČR, Evropě i světě 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Jednotlivé atletické discipliny, Olympijský den pořádaného školou 
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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 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Činnosti ovlivňující zdraví  

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 

uvědomuje si potřebu pravidelného pohybového 
režimu 

význam pohybu pro zdraví 

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 

provádí cvičení zaměřená na rozvoj kondice, snaží se o 
zlepšení úrovně své zdatnosti 

rozvoj pohybových schopností a dovedností (rychlosti, 
vytrvalosti, síly), kondiční cvičení s lavičkami 

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 tělovýchovné chvilky v průběhu vyučování, pohybové 
a sportovní hry 

Tematický celek -  Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností  

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

zvládá podle svých možností osvojované pohybové 
dovednosti 

průpravná, kompenzační, relaxační cvičení a jejich 
praktické využití, správné držení těla, správné zvedání 
zátěže 

pohybové hry s různým zaměřením 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

zvládne bezpečně pobyt v přírodě pobyt v přírodě 
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TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

podle svých předpokladů zlepšuje úroveň výkonů v 
běžecké rychlosti a vytrvalosti a odrazové schopnosti, 
zvládá základní techniku rychlého a vytrvalého běhu na 
dráze i v terénu, techniku skoku do dálky z 
individuálního rozběhu, techniku hodu míčkem z 
rozběhu 

běh – technika, rychlost, vytrvalost skok – technika 
skoku, odrazové schopnosti hod míčkem z místa a z 
rozběhu 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti 

učí se plaveckou techniku plavecký výcvik 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

umí kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou s dopomocí, 
roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající výšky 

základy gymnastiky (průpravná cvičení pro rozvoj 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů) 

akrobacie – kotoul vpřed, vzad, ve vazbách, stoj na 
rukou – s dopomocí, jednoduché sestavy 

přeskok – roznožka přes kozu odrazem z můstku 

kladina (lavička) – chůze bez dopomoci 

rytmické formy cvičení (kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem, jednoduché tance, 
valčíkový a polkový krok) 

kondiční cvičení s lavičkami, přeskoky přes švihadlo, 
šplh na tyči a na laně, cvičení na žebřinách 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

seznamuje se s pravidly sportovních her a řídí se jimi základy sportovních her 

herní činnosti jednotlivce – přihrávky míčem jednoruč 
i obouruč, driblink, střelba na koš, přihrávky nohou, 
vedení míče, střelba na branku 

práce s jiným herním náčiním (např. florbalová 
hokejka) 

jednotlivé hry se zjednodušenými pravidly (např. 
vybíjená, basketbal, fotbal, házená, florbal) 

Tematický celek -  Činnosti podporující pohybové učení  
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TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

dodržuje pravidla hygieny a bezpečného chování hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 
vhodné oblečení a obutí, osobní hygiena, pitný režim 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

umí vhodně reagovat v případě úrazu spolužáka bezpečnost při pohybových činnostech (organizace a 
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečná příprava a 
ukládání nářadí i náčiní, vhodné chování) 

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

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti 

technika provádění jednotlivých cviků a kontrola 
cvičení (učitel, spolužáci, vlastní pocity) 

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 zásady sportovního jednání a chování 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

užívá při pohybové činnosti základní osvojované 
tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého 
nákresu, popisu cvičení 

cvičení podle jednoduchého popisu cvičení, ukázky 

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

učí se organizovat jednoduché pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

pohybové a sportovní hry, soutěže 

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

pomáhá s měřením sportovních výkonů a porovnává je 
s předchozími výsledky 

měření a posuzování a zapisování sportovních výkonů 

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 

dovede získat informace o pohybových aktivitách a 
sportovních akcích pořádaných ve škole či v místě 
bydliště i o akcích evropského nebo světového významu 

zdroje informací o pohybových činnostech (plakáty, 
výsledkové listiny, místní tisk a jiné sdělovací 
prostředky) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Hry v přírodě, turistika   
Na vycházkách mohou děti vidět konkrétní příklady poškozování krajiny a životního prostředí. Při pobytu v přírodě vedeme žáky k ochraně životního prostředí. 
Žáci    si    musí uvědomit správné a nesprávné chování v přírodě.  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Soutěže družstev  
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Děti dostávají úkoly, ve kterých je nutná spolupráce. Žáci se při spolupráci v družstvech učí přijmout druhého jedince se stejnými právy. Dále si uvědomují, že všechny 
etnické a sociální skupiny a všechny kultury jsou si rovny a žádná není nadřazená. Učí se žít a komunikovat ve skupině a chápat a respektovat a tolerovat práva a názory 
druhých.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Umí se dohodnout pro spolupráci v družstvu  
Žáci se učí, různé míčové hry. Při nich je důležitá spolupráce, děti se učí vnímat ostatní spoluhráče s jejich specifickými vlastnostmi a schopnostmi. Spolupráce vyžaduje 
zvládnutí vlastního chování. Učí se tedy sebekázni, regulaci vlastního chování, zdravé a vyrovnané sebepojetí.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Umí se dohodnout pro spolupráci v družstvu  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Umí se dohodnout pro spolupráci v družstvu  
Žáci se učí, různé míčové hry. Při nich je důležitá spolupráce, děti se učí vnímat ostatní spoluhráče s jejich specifickými vlastnostmi a schopnostmi.   

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Spolupráce vyžaduje zvládnutí vlastního chování. Učí se tedy sebekázni, regulaci vlastního chování, zdravé a vyrovnané sebepojetí.  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Sleduje sportovní dění v ČR, Evropě i světě  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Jednotlivé atletické discipliny, Olympijský den pořádaného školou  

    

Tělesná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Činnosti ovlivňující zdraví  
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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 

podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; 
uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti 

cvičení zaměřená na rozvoj kondice a zlepšení úrovně 
své zdatnosti 

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 

uvědomuje si potřebu pravidelného pohybového 
režimu 

tělovýchovné chvilky v průběhu vyučování 

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 

správné držení těla, průpravná, kompenzační a 
relaxační cvičení 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

Tematický celek -  Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností  

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 

pohybové hry s různým zaměřením, netradiční 
pohybové hry a aktivity, pohybová tvořivost 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

rozumí základům sportovních her, dovede je vysvětlit a 
dodržuje je 

základy sportovních her 

herní činnosti jednotlivce – přihrávky míčem jednoruč 
i obouruč, driblink, střelba na koš, přihrávky nohou, 
vedení míče, střelba na branku 

práce s jiným herním náčiním (florbalová hokejka) 

hry se zjednodušenými pravidly (např. vybíjená, 
basketbal, fotbal, házená, florbal) 
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TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

umí kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou s dopomocí, 
roznožku a skrčku přes nářadí odpovídající výšky 

základy gymnastiky (průpravná cvičení pro rozvoj 
pohyblivosti, obratnosti, síly, rychlosti a koordinace 
pohybů 

akrobacie – kotoul vpřed, vzad, ve vazbách, stoj na 
rukou – s dopomocí, jednoduché sestavy 

přeskok – roznožka, pro zdatnější žáky skrčka přes 
kozu odrazem z můstku 

kladina (lavička) – chůze bez dopomoci 

rytmické formy cvičení (kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem 

kondiční cvičení s lavičkami, přeskoky přes švihadlo, 
šplh na tyči a na laně, cvičení na žebřinách 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v 
běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v 
situaci úrazu spolužáka 

hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, 
vhodné oblečení a obutí, osobní hygiena, pitný režim 

bezpečnost při pohybových činnostech, bezpečná 
příprava a ukládání nářadí i náčiní, první pomoc v 
podmínkách TV) 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

podle svých předpokladů zlepšuje úroveň výkonů v 
běžecké rychlosti a vytrvalosti a odrazové schopnosti, 
zvládá základní techniku rychlého a vytrvalého běhu na 
dráze i v terénu, techniku skoku do dálky z 
individuálního rozběhu, techniku hodu míčkem z 
rozběhu 

základy atletiky (atletická abeceda, atletické disciplíny 
– běh rychlý i vytrvalý, nízký i polovysoký start, skok 
do dálky nebo do výšky, hod míčkem z místa i 
rozběhu) 

Tematický celek -  Činnosti podporující pohybové učení  

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

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti 

technika provádění jednotlivých cviků a kontrola 
cvičení (učitel, spolužáci, vlastní pocity) 

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

reaguje na pokyny, soustředí se na správné a přesné 
provedení pohybu 

základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení, 
základními polohami a pohyby 

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 

zásady sportovního jednání a chování, sportovní a 
pohybové hry a soutěže 
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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-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

užívá při pohybové činnosti základní osvojované 
tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého 
nákresu, popisu cvičení 

základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 
povely, symboly 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení, 
ukázky 

základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, 
povely, symboly 

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

zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na 
úrovni třídy 

pohybové a sportovní hry, soutěže 

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

změří základní pohybové výkony a porovná je s 
předchozími výsledky 

měření a posuzování a zápis sportovních výkonů 

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 

zdroje informací o pohybových činnostech (plakáty, 
výsledkové listiny, místní tisk a jiné sdělovací 
prostředky) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Sleduje sportovní dění v ČR, Evropě i světě  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Jednotlivé atletické discipliny, Olympijský den pořádaného školou  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Soutěže družstev  
Děti dostávají úkoly, ve kterých je nutná spolupráce. Žáci se při spolupráci v družstvech učí přijmout druhého jedince se stejnými právy. Dále si uvědomují, že všechny 
etnické a sociální skupiny a všechny kultury jsou si rovny a žádná není nadřazená. Učí se žít a komunikovat ve skupině a chápat a respektovat a tolerovat práva a názory 
druhých.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Spolupráce vyžaduje zvládnutí vlastního chování. Učí se tedy sebekázni, regulaci vlastního chování, zdravé a vyrovnané sebepojetí.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Umí se dohodnout pro spolupráci v družstvu  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Umí se dohodnout pro spolupráci v družstvu  
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Žáci se učí, různé míčové hry. Při nich je důležitá spolupráce, děti se učí vnímat ostatní spoluhráče s jejich specifickými vlastnostmi a schopnostmi. Spolupráce vyžaduje 
zvládnutí vlastního chování. Učí se tedy sebekázni, regulaci vlastního chování, zdravé a vyrovnané sebepojetí.  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Umí se dohodnout pro spolupráci v družstvu  
Žáci se učí, různé míčové hry. Při nich je důležitá spolupráce, děti se učí vnímat ostatní spoluhráče s jejich specifickými vlastnostmi a schopnostmi.   

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Hry v přírodě, turistika   
Na vycházkách mohou děti vidět konkrétní příklady poškozování krajiny a životního prostředí. Při pobytu v přírodě vedeme žáky k ochraně životního prostředí. 
Žáci    si    musí uvědomit správné a nesprávné chování v přírodě.  

     

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 vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce , postihuje široké 
spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání uživatelských dovedností v různých 
oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Vzdělávací obsah předmětu 
vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a 
technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní 
dovednosti a návyky a doplňuje tak celé základní vzdělání o tuto důležitou složku nezbytnou pro uplatnění 
člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích obsahů vyučovacích 
předmětů a jejich určitou protiváhou. 
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Název předmětu Pracovní činnosti 

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

Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku v jednohodinové týdenní dotaci.  
Učební osnovy obsahují rozpracované konkretizované výstupy a učivo na 1. stupni: 
Práce s drobným materiálem, 
Konstrukční činnosti, 
Pěstitelské práce 
Příprava pokrmů. 
Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se 
plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně a v týmu. Ve všech vyučovacích hodinách 
jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Prostřednictvím vyučovacího 
předmětu Pracovní výchova žáci získávají důležité základní pracovní návyky a dovednosti.  

Integrace předmětů  Člověk a svět práce 

Mezipředmětové vztahy  Matematika 

 Výtvarná výchova 

 Přírodověda 

 Český jazyk a literatura 

 Anglický jazyk 

 Informatika 

 Prvouka 

 Hudební výchova 

 Tělesná výchova 

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

Kompetence k učení: 
Žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učí se používat vhodné 
nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě. 
Učitel umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí. Pozoruje pokrok u všech žáků. 

Kompetence k řešení problémů: 
Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů. 
Žáci promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů. 
Učitel rozvíjí u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů. 

Kompetence komunikativní: 
Žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat postup práce. 
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Název předmětu Pracovní činnosti 

Učitel vede žáky k užívání správné terminologie. 

Kompetence sociální a personální: 
Učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci. 
Žáci pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady 
druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku. 

Kompetence občanské: 
Vytváříme u žáků pozitivní vztah k práci a vedeme je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků 
práce. Umožňujeme žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky. 
Učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch. 

Kompetence pracovní: 
Vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných 
pracovních prostředků. Vedeme je ke správným a zodpovědným způsobům užití materiálu a pracovních 
nástrojů. 
Zohledňujeme rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnostech 
pomáháme. 

Kompetence digitální: 
Učíme žáky vyhledat pracovní postup prostřednictvím digitálních technologií. 
Vedeme žáky k prezentování vlastních výstupů prostřednictvím IT. 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

1. ročník - 1 hodina 
2. ročník - 1 hodina 
3. ročník - 1 hodina 
4. ročník - 1 hodina 
5. ročník - 1 hodina 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení pracovních činností je zaměřeno motivačně, reflektuje aktivní zapojení žáků do hodin. 

    

Pracovní činnosti 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
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Pracovní činnosti 1. ročník  

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Práce s drobným materiálem  

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

Žák rozlišuje materiály, poznává pomůcky, určuje druhy 
papíru, vystřihuje, pracuje se šablonou. 
Učí se zapojovat představivost, překonávat překážky, 
dbá na pořádek, zvládá práci ve skupinách, upevňuje 
vztah k přírodě. provádí pozorování, dodržuje základy 
bezpečnosti, učí se šetřit materiálem, ukládá věci na 
míst, dodržuje zásady bezpečnosti. 

Využití přírodnin 
Materiály přírodní a technické 
Jednoduché pracovní činnosti 
Vlastnosti papíru - skládání 
Využití papíru a kartonu 
Využití modelovací hmoty 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

Tematický celek -  Pěstitelské práce  

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

Žák poznává nářadí a pomůcky, provádí jednoduché 
pracovní činnosti, dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti, provádí pozorování, pracuje ve skupinách, 
upevňuje kladný vztah k přírodě. 

Péče o nenáročné rostliny 
Vycházka do přírody 
Péče o pokojové rostliny 
Pěstování ze semen 
Ochrana přírody, ekologie, 
Fauna, flora 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

Tematický celek -  Práce montážní a demontážní  

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

Žák poznává části stavebnice, seznamuje se s návodem, 
osvojuje si základní dovednosti a návyky. Pokouší se 
sestavit model podle představy. 

Volný výběr technického materiálu 

Tematický celek -  Příprava pokrmů  

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování Žák se učí poznávat kuchyňské nástroje, seznamuje se s 
technickým vybavením. Umí prostřít. Chová se u stolu 
společensky, chrání životní prostředí (nakládá 
zodpovědně s odpady), dodržuje zásady hygieny. 

Vybavení kuchyně, technika v kuchyni 
Pravidla stolování, úprava stolu 
Příprava jednoduchého pokrmu 

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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Ochrana životního prostředí, třídění odpadu, růst ekologického povědomí. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
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Pracovní činnosti 1. ročník  

Aktivita, tvořivost, tolerance, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí, utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí, vnímavý a 
citlivý přístup k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Upevňování vztahu k přírodě, využívání přírodních zdrojů v okolí. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, rozhodování v problematických situacích. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Schopnost komunikovat na základě dovednosti kritického myšlení, naslouchat názoru druhého. Pravidla vzájemné komunikace, komunikace v různých situacích. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Spolupráce při sestavování modelů, pěstitelských činnostech a přípravě pokrmů i dalších pracovních aktivitách. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Tolerance a pohled na svět očima druhých, utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě, analýze vlastních i cizích postojů a hodnot. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Uvažování o problémech v širších souvislostech, kritické myšlení. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Představivost, disciplinovanost a sebekritika, sebeúcta, sebedůvěra, samostatnost a angažovanost. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Demokratická atmosféra ve škole. 

    

Pracovní činnosti 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 
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Pracovní činnosti 2. ročník  

Tematický celek -  Práce s drobným materiálem  

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

Žák rozlišuje materiály, určuje jejich vlastnosti. Poznává 
nástroje a pomůcky, učí se je používat. Učí se ukládat 
potřeby a pomůcky, dbá na pořádek. 
Pracuje podle slovního návodu, učí se kombinovat 
materiály, vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů, vyrobí 
výrobek vážící se k lidovým tradicím. 
Učí se znát druhy papíru, způsoby jeho výroby a využití, 
formáty. Vystřihuje symetrické tvary. 
Uvědomuje si užitek práce, vnímá důležitost kultury 
práce, rozvíjí estetické cítění, šetří materiálem, pracuje 
pečlivě. 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při práci. 

Práce s přírodními i technickými materiály 
Vlastnosti různých materiálů 
Pomůcky a nástroje 
Pracovní postupy 
Lidové zvyky, tradice, řemesla 
Modelovací hmoty a techniky 
Papír a karton 
Práce se šablonou 
Nože, nůžky 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

Tematický celek -  Konstrukční činnosti  

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

Žák se seznamuje s návodem, učí se pracovat ve 
skupině, osvojuje si základní dovednosti a návyky 
potřebné při konstrukčních činnostech. Dbá na 
bezpečnost při práci. 

Práce s návodem, předlohou, náčrtem 
Sestavování modelů 
Montáž a demontáž 
Technický materiál 

Tematický celek -  Pěstitelské práce  

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

Žák provádí pozorování přírody, zaznamenává a 
zhodnotí výsledky pozorování. 
Pečuje o nenáročné rostliny, zná jejich názvy. 
Poznává další druhy náčiní a nářadí, učí se je využívat, 
pracuje ve skupinách. 
Dodržuje zásahy hygieny a bezpečnosti při práci. 

Pozorování přírody 
Základní podmínky pro pěstování rostlin 
Pěstování rostlin ze semen 
Vycházky do přírody 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

Tematický celek -  Příprava pokrmů  

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování Žák poznává vybavení kuchyně a čisticí prostředky. 
Seznamuje se s likvidací obalů. Učí se hospodárnosti. 
Připraví tabuli pro jednoduché stolování. 
Osvojuje si pracovní návyky, chová se vhodně při 
stolování. 
Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny. 

Základní vybavení kuchyně 
Potraviny, jídelníček 
Stolování 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 
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Pracovní činnosti 2. ročník  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Ochrana životního prostředí, třídění odpadu, růst ekologického povědomí. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Aktivita, tvořivost, tolerance, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí, utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí, vnímavý a 
citlivý přístup k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Upevňování vztahu k přírodě, využívání přírodních zdrojů v okolí. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, rozhodování v problematických situacích. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Schopnost komunikovat na základě dovednosti kritického myšlení, naslouchat názoru druhého. Pravidla vzájemné komunikace, komunikace v různých situacích. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Spolupráce při sestavování modelů, pěstitelských činnostech a přípravě pokrmů i dalších pracovních aktivitách. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Tolerance a pohled na svět očima druhých, utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě, analýze vlastních i cizích postojů a hodnot. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Uvažování o problémech v širších souvislostech, kritické myšlení. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Představivost, disciplinovanost a sebekritika, sebeúcta, sebedůvěra, samostatnost a angažovanost. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Demokratická atmosféra ve škole. 

    

Pracovní činnosti 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
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Pracovní činnosti 3. ročník  

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Práce s drobným materiálem  

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

Žák určuje vlastnosti materiálů, pozná nástroje a 
pomůcky, zná jejich využití, šetří materiálem, kombinuje 
ho. 
Vyrobí produkt vztahující se k lidové tradici, řemeslu. 
Vytvoří jednoduchým postupem předměty z tradičních i 
netradičních materiálů. 
Zná názvy pomůcek k šití, rozlišuje základní textilie, 
kombinuje materiály, pracuje se střihem. 
Využívá zkušeností, dbá na pořádek, je tvořivý, 
uvědomuje si užitek své práce, spolupracuje, pracuje 
podle slovního návodu i předlohy, vynakládá úsilí na 
dosažení kvalitního výsledku. 
Dodržuje hygienu a bezpečnost práce. 

Využití různých modelovacích hmot a technik 
Užívání různých pomůcek a nástrojů, pracovních 
postupů a činností 
Využití kartonu a různých druhů papíru 
Využití přírodnin 
Lidové zvyky, tradice, řemesla 
Vlastnosti různých materiálů 
Organizace práce 
Druhy a vlastnosti textilií, jednoduché činnosti při šití, 
využití adekvátních nástrojů a pomůcek k šití, využití 
jednoduchého střihu 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 

Tematický celek -  Konstrukční činnosti  

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

Žák zvládá základní dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi, pracuje tvořivě. 
Rozvíjí své zájmy, schopnosti, prostorovou 
představivost. 
Dodržuje bezpečnost a hygienu. 

Práce s návodem, předlohou, náčrtem 
Sestavování modelů z konstrukčních stavebnic 
Spojování a rozebírání modelů 
Sestavování modelů z kartonu 

Tematický celek -  Pěstitelské práce  

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

Žák provádí pozorování přírody, zaznamenává ho, 
výsledky porovná a zhodnotí. Upevňuje svůj vztah k 
přírodě. 
Poznává další druhy nářadí a náčiní, provádí pěstitelské 
činnosti, učí se rozmnožovat rostliny. Seznamuje se s 
vazbou květin. Tvořivě pracuje při různých aranžmá. 
Dodržuje zásady a hygieny při práce, umí ošetřit drobná 
poranění. 

Pozorování přírody, zapisování a porovnávání 
výsledků pozorování 
Používání nových druhů nářadí 
Rozmnožování rostlin, rozlišování semen, plodů, 
plevele 
Vycházky do přírody 
Péče o okolí školy a veřejné prostory městysu 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 
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Tematický celek -  Příprava pokrmů  

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování Žák získává nové poznatky o pokrmech a jejich obalech, 
o prostředí nákupu potravin. Seznamuje se s likvidací 
obalů a kuchyňských zbytků, učí se hospodárnosti. Učí 
se třídit, porovnávat, nakupovat a skladovat potraviny. 
Zvládne jednoduchou úpravu stolu, chová se u něj 
společensky. 
Pracuje s adekvátní kuchyňskou technikou. 
S pomocí připraví jednoduchý pokrm, chápe význam 
jídelníčku. 
Dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti při práci, 
zvládne ošetřit jednoduché poranění. 

Historie a význam pomůcek k přípravě pokrmů 
Potraviny - výběr, nákup, skladování, eliminaci a 
likvidace odpadu 
Stolování 
Jídelníček 
Příprava jednoduchého pokrmu 

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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Aktivita, tvořivost, tolerance, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí, utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí, vnímavý a 
citlivý přístup k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Tolerance a pohled na svět očima druhých, utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě, analýze vlastních i cizích postojů a hodnot. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Schopnost komunikovat na základě dovednosti kritického myšlení, naslouchat názoru druhého. Pravidla vzájemné komunikace, komunikace v různých situacích. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Spolupráce při sestavování modelů, pěstitelských činnostech a přípravě pokrmů i dalších pracovních aktivitách. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Upevňování vztahu k přírodě, využívání přírodních zdrojů v okolí. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Představivost, disciplinovanost a sebekritika, sebeúcta, sebedůvěra, samostatnost a angažovanost. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Ochrana životního prostředí, třídění odpadu, růst ekologického povědomí. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 
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Odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, rozhodování v problematických situacích. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Uvažování o problémech v širších souvislostech, kritické myšlení. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Demokratická atmosféra ve škole. 

    

Pracovní činnosti 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Práce s drobným materiálem  

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

Žák vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 
postupy na základě své představivosti různé výrobky z 
daného materiálu. 
Zvládá kolektivní formy práce, pracuje tvořivě. 
Pracuje podle návodu, umí ho sám vyhledat v knižních i 
digitálních zdrojích. 
Umí šetřit materiálem, kombinuje ho. 
Dovede vyřezávat, děrovat, polepovat. 
Umí slepit i sešít textilii, pokusí se batikovat, pracuje se 
střihem. 
Zná a využívá různé pomůcky k práci s různým 
materiálem, dokáže je odlišit. 
Osvojuje si správné postoje k přírodě a její ochraně. 
Šetří materiálem. 
Chápe význam lidské práce. Uplatňuje zásady 

Vlastnosti materiálu 
Využití pracovních pomůcek a nástrojů 
Jednoduché pracovní postupy 
Využití tradic, lidových zvyků a řemesel 
Organizace práce 
Využití papíru, kartonu, přírodnin, pečiva, textilií 
Nové druhy stehů, přišívání knoflíku, práce s 
jednoduchým střihem 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 
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bezpečnosti a hygieny při práci, poskytne první pomoc 
při úrazu. 
Ctí a využívá tradice a řemesla. 
Vynakládá úsilí na dosažení výsledku. 

Tematický celek -  Konstrukční činnosti  

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

Žák provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 
montáž a demontáž. Poznává nové pomůcky. 
Vystihne podstatu pracovního procesu. Pracuje podle 
slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu. 
Dodržuje bezpečnost a hygienu, zvládne ošetření 
poranění. 

Práce se stavebnicemi 
Práce s návodem 

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 

Tematický celek -  Pěstitelské práce  

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

Žák provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování. 
Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné 
rostliny květiny. 
Zná rozdíl mezi setím a sázením, seznamuje se s 
množením rostlin, odnožemi, řízkováním. 
Podle druhu činnosti volí správné pomůcky, nástroje, 
náčiní. 
Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce, poskytne 
první pomoc při drobném úrazu. 

Základní podmínky pro pěstování rostlin 
Pěstování rostlin - setí semen, sázení sazenic, 
rozmnožování 
Rostliny léčivé, okrasné 
Pomůcky a nástroje 
Úprava okolí školy 
Pozorování přírody, zaznamenávání, porovnávání, 
vyhodnocení 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

Tematický celek -  Příprava pokrmů  

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně Žák se orientuje v základním vybavení kuchyně. 
Připraví samostatně jednoduchý pokrm studené 
kuchyně. 
Učí se hospodárnosti. 
Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje 
základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 
pomoc i při úrazu v kuchyni. 
Dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti, poskytne 
první pomoc při úrazu. 

Základní vybavení kuchyně 
Výběr a nákup potravin 
Pravidla správného stolování 
Příprava jednoduchého pokrmu 
Příprava jídelníčku 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 
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Zvládne jednoduchou úpravu stolu, dodržuje pravidla 
správného stolování a společenského chování, 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Ochrana životního prostředí, třídění odpadu, růst ekologického povědomí. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Aktivita, tvořivost, tolerance, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí, utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí, vnímavý a 
citlivý přístup k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Upevňování vztahu k přírodě, využívání přírodních zdrojů v okolí. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, rozhodování v problematických situacích. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Schopnost komunikovat na základě dovednosti kritického myšlení, naslouchat názoru druhého. Pravidla vzájemné komunikace, komunikace v různých situacích. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Spolupráce při sestavování modelů, pěstitelských činnostech a přípravě pokrmů i dalších pracovních aktivitách. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Tolerance a pohled na svět očima druhých, utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě, analýze vlastních i cizích postojů a hodnot. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Uvažování o problémech v širších souvislostech, kritické myšlení. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Představivost, disciplinovanost a sebekritika, sebeúcta, sebedůvěra, samostatnost a angažovanost. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Demokratická atmosféra ve škole. 

    

Pracovní činnosti 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
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 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence digitální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Tematický celek -  Práce s drobným materiálem  

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

Žák volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu, zná jejich názvy. 
Uplatňuje představivost, pracuje tvořivě a uvědoměle, s 
cílem vytvořit kvalitní produkt. Chápe význam lidské 
práce. 
Kombinuje materiály, využívá papír, textilie, přírodniny 
a další materiály včetně netradičních. Šetří jimi. 
Využívá prvky lidových tradic a řemesla. 
Uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti při práci, 
poskytne první pomoc při úrazu. Udržuje pořádek na 
pracovním místě. 

Různé materiály a jejich kombinace 
Využití pracovních pomůcek a nástrojů 
Jednoduché pracovní postupy 
Tradice a lidové zvyky 
Využití různých druhů papíru, kartonu, textilií, 
přírodnin i netradičních materiálů 
Organizace práce 
Základy aranžování 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

Tematický celek -  Konstrukční činnosti  

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

Žák montuje a demontuje stavebnici, dovede sestavit i 
složitější prvky. 
Umí pracovat podle slovního i obrazového návodu, 
schématu. 
Rozvíjí prostorovou představivost, pracuje tvořivě. 
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc. 

Práce se stavebnicí 
Práce s předlohou, jednoduchým náčrtem, návodem 

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 

Tematický celek -  Pěstitelské práce  

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

Žák provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pokusy a pozorování a zaznamenává 
je. 
Zná rozdíl mezi setím a sázením, seznamuje se s 

Základní podmínky pro pěstování rostlin 
Alergie, rostliny jako droga 
Zelenina, bylinky 
Pěstování, rozmnožování 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 
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ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

různými druhy množení. 
Seznámí se s rostlinami léčivými, jedovatými, poznává 
rostliny jako drogy. 
Správně zvolí pracovní náčiní a pomůcky. 
Ošetřuje a pěstuje pokojové rostliny. 
Dodržuje zásahy hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc. 

Pozorování přírody a práce s jeho záznamem 
Údržba okolí školy 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

Tematický celek -  Příprava pokrmů  

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně Žák se orientuje v základním vybavení kuchyně, účelně 
jej využívá při jednoduchých činnostech. 
Samostatně připraví jednoduchý pokrm, chápe rozdíl 
mezi studenou a teplou kuchyní. 
Učí se hospodárnosti a odpovědnému nakládání s 
kuchyňským odpadem. 
Dodržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, zásady 
hygieny a bezpečnosti při práci, poskytne první pomoc. 
Zvládne připravit jednoduchou tabuli, u stolu se chová 
společensky. 

Základní vybavení kuchyně 
Studená, teplá kuchyně 
Pravidla správného stolování a společenského 
chování, příprava tabule 
Potraviny - výběr podle jídelníčku, nákup, skladování 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Ochrana životního prostředí, třídění odpadu, růst ekologického povědomí. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Aktivita, tvořivost, tolerance, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí, utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí, vnímavý a 
citlivý přístup k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Upevňování vztahu k přírodě, využívání přírodních zdrojů v okolí. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, rozhodování v problematických situacích. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Schopnost komunikovat na základě dovednosti kritického myšlení, naslouchat názoru druhého. Pravidla vzájemné komunikace, komunikace v různých situacích. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Spolupráce při sestavování modelů, pěstitelských činnostech a přípravě pokrmů i dalších pracovních aktivitách. 
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Pracovní činnosti 5. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Tolerance a pohled na svět očima druhých, utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě, analýze vlastních i cizích postojů a hodnot. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Uvažování o problémech v širších souvislostech, kritické myšlení. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Představivost, disciplinovanost a sebekritika, sebeúcta, sebedůvěra, samostatnost a angažovanost. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Demokratická atmosféra ve škole. 
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

6.1 Způsoby hodnocení  

Pravidla pro hodnocení žáků jsou podrobně zpracována ve Školním řádu zpracovaném na základě 

vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.   

   

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno na vysvědčení klasifikačním stupněm, slovně nebo 

kombinací obou způsobů. V průběhu školního roku jsou především mladší žáci hodnoceni také 

pomocí razítek, obrázků. O celkovém způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem 

školské rady a po projednání v pedagogické radě. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její 

výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje časté 

sebehodnocení a slovní hodnocení práce v informačním sešitě. Žák hodnotí své zvládnutí učiva 

v daných výstupech, na toto sebehodnocení navazuje hodnocení učitele. Klasifikace souhrnného 

prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné 

klasifikace. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na 

akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl, 

zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k 

jeho věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, 

které ovlivňují jeho výkon. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. Při 

hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou 

náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému 

předmětu. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za 

klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním 

stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně. Pro určování stupně 

prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, 

jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým 

zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních 

výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním 

schopnostem a zájmům. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek 

všech učitelů. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů.  

Hlavním účelem hodnocení při distanční výuce je motivace žáka k učení a získávání nových znalostí 

a dovedností. Pedagog žáka průběžně informuje o jeho úrovni zvládnutí učiva, upozorňuje na 
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nedostatky a vede žáka k jejich odstranění. V případě zjištění výrazných nedostatků bude žákovi 

poskytnuta během distanční výuky individuální pomoc pro zvládnutí učiva.  

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel, rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické 

radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování 

školního řádu během klasifikačního období. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a 

rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže 

tato opatření byla neúčinná. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích 

organizovaných školou. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a 

učiteli jednotlivých předmětů.  

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. Posiluje se jejich sebeúcta a 

sebevědomí. Chybu chápeme jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o 

chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek 

učení. Při sebehodnocení žák popisuje, co se mu daří, co mu ještě nejde. Přemýšlí, jak bude 

pokračovat dál. Při školní práci je žák veden tak, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Známky 

nejsou jediným zdrojem motivace.  

Na základě žádosti rodičů je možné žáka s vývojovou poruchou učení hodnotit slovně. Zásady pro 

používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na 

vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické 

radě. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do 

klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí 

odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Je-li žák hodnocen 

slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do 

klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. Výsledky vzdělávání žáka v 

jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem 

a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení 

popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným 

výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 

programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení 

zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i 

v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také 

zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je 

překonávat.  

Klasifikace žáka s individuálním vzděláváním je stanovena na základě písemných a grafických prací 

evidovaných v žákově portfoliu.  
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6.2 Kritéria hodnocení  

Základními kritérii pro hodnocení vzdělávání žáků jsou:  

 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, zákonitostí 

a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a 

motorické činnosti,   

 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů,   

 kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,   

 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,   

 přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,   

 kvalita výsledků činností.  

Kritéria pro hodnocení chování:  

 dodržování pravidel chování a ustanovení školního řádu,  

 přístupnost výchovnému působení, snaha své chyby napravit. 

 


