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1.3.
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Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 (v souladu se zapracovanými změnami
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Podpis ředitelky:
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2. Charakteristika školy
Motto: „Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne to udělat a já pochopím.“
Máme všechny předpoklady k tomu, abychom zajistili kvalitní vyvážené vzdělání žáků mladšího
školního věku. Klademe důraz na bezpečné prostředí, které podněcuje zájmy a aktivitu žáků,
na propojení školy se životem, na nastartování celoživotního vzdělávání.
Naším cílem je vytvořit optimální podmínky také pro osobnostní rozvoj žáků, vytváření
partnerských vztahů mezi učitelem, žákem a rodiči založených na vzájemném respektu. Právě
tyto vztahy zásadně ovlivňují celkové působení učitelů na žáky i volbu výukových metod
a postupů včetně přístupu k hodnocení.
V pohybovém a výživovém režimu žáků zdůrazňujeme šest priorit (VI P) – pravidelnost, pestrost,
přiměřenost, přípravu, pravdivost, pitný režim.
Úplnost a velikost školy

2.1.

Základní škola a mateřská škola Stěžery se nachází v centru obce Stěžery, ve vzdálenosti 5 km od
krajského města Hradce Králové. Poskytuje vzdělávání v 1. – 5. ročníku. Každý ročník je
umístěn v samostatné řídě. Školu navštěvují žáci nejen ze Stěžer, Stěžírek a Hřibska, ale
i z blízkého okolí. Právním subjektem a příspěvkovou organizací je od roku 2003. Od 1. 3. 2012
škola sdružuje mateřskou školu s kapacitou 74 dětí, základní školu s kapacitou 120 žáků, školní
družinu s kapacitou 55 žáků, školní jídelnu a školní jídelnu ZŠ (výdejnu).
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Vybavení školy

2.2.

Škola má k dispozici 5 kmenových učeben, školní družina je umístěna ve dvou samostatných
hernách.
Dále máme k dispozici školní jídelnu a zahradu. Vybavení je průběžně doplňováno,
modernizováno. Vzhledem ke stoupajícímu počtu žáků plánujeme v dalším období přístavbu
školy a vybudování odborné učebny, sborovny , odpovídajícího zázemí pro výdej jídla
a rozšíření šaten.

Charakteristika pedagogického sboru

2.3.

Pedagogové svým vzděláním splňují podmínky odborné a pedagogické způsobilosti pro výuku na
1. stupni základní školy. Během školního roku se účastní řady vzdělávacích akcí, které jsou
přínosem pro práci školy a kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. V případě potřeby na škole
působí pedagogický asistent, což umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu, rozsahu a zaměření
výuky, metod práce a zařazení dalších podpůrných opatření pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných;
Individuální a reedukační péče je věnována žákům s vývojovými poruchami učení.

2.4.

Projekty
Škola se průběžně zapojuje do dlouhodobých i krátkodobých projektů v rámci MŠMT, MAP,
Královéhradeckého kraje a sama realizuje 1-2 celoškolní projekty ročně, součástí práce
v jednotlivých předmětech a třídách jsou také třídní nebo tematické projekty.
Spolupráce s rodiči

2.5.

Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních
hodin, probíhajících jednou měsíčně nebo na třídních schůzkách.
Informace o svých aktivitách sděluje škola rodičům i široké veřejnosti pomocí webových stránek,
příspěvků do místních a regionálních novin. Prezentace školy je zajištěna vývěskou s aktualitami
v obci.
3. Charakteristika ŠVP
Zaměření školy

3.1.

Zaměření školy je všestranné s důrazem na výchovu ke zdravému životnímu stylu.
Náš ŠVP vznikl na základě aktivní spolupráce a finální shody pedagogického sboru. Vycházeli
jsme z cílů Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP), platného od
1. 9. 2016, podmínek školy, skladby pedagogického sboru, skladby žáků. Naším základním cílem
je působit tak, aby ze školy odcházeli na druhý stupeň žáci tvořiví, schopní otevřené komunikace,
zodpovědní, tolerantní a vzdělaní každý dle svých individuálních možností. Velký důraz
klademe na vytváření prostoru pro co největší aktivitu učících se osob.
Chceme, aby škola zároveň plnila i funkci komunitního a kulturně vzdělávacího centra obce
a napomáhala rozvíjet místní soudržnost a identitu.
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Klíčové kompetence

3.2.

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich osvojení je
dlouhodobý a složitý proces, který začíná již v předškolním vzdělávání a dotváří se v průběhu
celého života.
Základní vzdělávání má pomoci všem žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence
a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělávání orientovaného zejména na situace blízké
životu a praktické jednání.
Úroveň šesti klíčových kompetencí, kterých mají žáci dosahovat při přechodu na 2. stupeň
základní školy tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém
životě. Představují ideální stav, o který můžeme u každého z žáků usilovat dle jejich osobních
předpokladů a schopností. Osvojování klíčových kompetencí je dlouhodobý a složitý proces,
který začíná v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a dotváří se
v dalším průběhu života.
3.2.1.
-

vyhledává nové poznatky z různých zdrojů
využívá poznatků v praxi, při konkrétních činnostech
poznává souvislosti a vztahy mezi jevy
orientuje se v reálných situacích
používá různé (aktivizující) učební metody a pracovní postupy
dokáže si organizovat činnost
porozumí čtenému i slyšenému textu a dokáže s ním pracovat
učí se hodnotit výsledky svého učení i druhých
3.2.2.

-

Kompetence k řešení problémů

používá základní myšlenkové operace – srovnávání, třídění, analýza, syntéza v různých učebních
situacích
učí se řešit logické úlohy
zapamatuje si podstatná fakta
zařazuje do systému
objevuje příčiny jevů (odpovědi na otázky proč)
tvoří otázky, získává odpovědi,
při řešení problému se učí předvídat, jaké situace by mohly nastat
dokáže se samostatně učit, učí se pracovat s chybou
3.2.3.

-

Kompetence k učení

Kompetence komunikativní

učí se vést dialog a naslouchat
zvládá základní prostředky komunikace – verbální i neverbální
zná a dodržuje základní pravidla: naslouchat, nechat domluvit, mluvit zřetelně
učí se formulovat, obhájit svůj názor a veřejně ho prezentovat
učí se neodsuzovat to, čemu nerozumí a hledat opodstatnění
respektuje názory a argumenty ostatních
využívá moderní komunikační technologie
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-

3.2.4.
Kompetence sociální a personální
spolupodílí se na vytváření pravidel spolupráce, pravidla dodržuje a upozorní na jejich porušení
respektuje způsob práce druhých, přiměřeně prosazuje vlastní postupy
ze zadaných hledisek sleduje práci celé skupiny, jednotlivců i sebe a hodnotí ji podle modelu,
s pomocí pracovního listu nebo podle stanovených kritérií
pojmenuje své emoce v daném okamžiku, omluví se při jejich nezvládnutí ve skupině
poskytne pomoc nebo o ni požádá
vytváří si pozitivní představu o sobě samém

-

3.2.5.
Kompetence občanské
zaujímá odpovědný postoj k právům svým i druhých
vyslechne názor druhých, zdržuje se odsuzujících komentářů
svůj názor předkládá jako jeden z možných a opírá ho o argumenty
chrání národní tradice, kulturní i historické dědictví
seznamuje se a respektuje kultury jiných národů
spolupracuje a účastní se na životě školy a místa, kde bydlí
posuzuje své potřeby a nároky a snaží se je omezovat z hlediska trvale udržitelného života

-

3.2.6.
Kompetence pracovní
zaujímá pozitivní pohled a postoj k zadané práci
naplánuje práci dle zadání (požadavků)
plánuje správné postupy, volbu vhodných materiálů a nástrojů
využívá (aplikuje) své znalosti a zkušenosti
přijímá odpovědnost za výsledek své práce (přesnost, pečlivost, kvalita)
najde a odstraní chyby a nedostatky
dodržuje hygienu a bezpečnost práce, dokáže poskytnout první pomoc

-

Výchovné a vzdělávací strategie

3.3.

Vzdělávací strategie považujeme za jeden z hlavních prostředků, jak naplnit cíl ŠVP.
Vytváří totiž most mezi napsaným kurikulem a konkrétními činnostmi učitelů. Jsou to postupy
uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence. Pro
rozvoj klíčových kompetencí jsou vhodné metody aktivního učení. Směřují k tomu, aby žák
vytvářel své vlastní úsudky, které spolu s pochopením začleňuje do systému svých znalostí.
Společně jsme vytvořili soubor základních strategií, které může škola uplatňovat jako celek (viz.
tabulka) a jejichž uplatňování je závazné pro všechny pedagogické pracovníky školy.
Strategie, které uplatňuje učitel přímo ve výuce jednotlivých vyučovacích předmětů jsou
rozpracovány v kapitole 5. Učební osnovy.
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3.4.

Výchovné a vzdělávací strategie učitelů k rozvíjení klíčových kompetencí žáků na
úrovni školy

Kompetence k
ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ

Kompetence
KOMUNIKATIVNÍ

Kompetence
SOCIÁLNÍ A
PERSONÁLNÍ

Při výuce motivujeme
žáky v co největší
míře problémovými
úlohami z praktického
života.

Vedeme žáky ke vhodné
komunikaci se
spolužáky, učiteli a
ostatními dospělými ve
škole i mimo školu.

Učíme žáky přijímat
rozličné role ve
skupině a zařazujeme
metody kooperativního
učení.

Učíme žáky vžívat se Při výuce vytváříme
do citů a myšlenek
podnětné a tvořivé
druhých lidí, kteří se pracovní prostředí.
ocitli v obdobné, nebo
zcela jiné situaci než
oni sami. .

Motivujeme žáky
Podporujeme týmovou
vysvělením smyslu
spolupráci při řešení
učiva a jeho
problémů.
propojením s
praktickým využitím.

Učíme žáky obhajovat a
argumentovat vhodnou
formou svůj názor a
zároveň poslouchat
názor jiných.

Organizujeme projekty
napříč školu, při
kterých se setkávají a
spolupracují žáci
různých tříd a ročníků.

Budujeme společně se
žáky demokratická
pravidla jednání a
soužití ve škole a ve
třídách.Vytváříme
společně pravidla
jednání. Důsledně
trváme na jejich
dodržování.

Vedeme žáky
k pozitivnímu vztahu
k práci. Žádnou prací
netrestáme,snahu a
kvalitně odvedenou
práci vždy
pochválíme.

Dodržujeme zásadu,že
žáci nesmí být
překvapováni,ale
naopak musí vědět,co
mají ovládat a z čeho
a jak budou zkoušeni

Nabízíme žákům
možnost osvojit si
různé strategie učení a
motivujeme je k
celoživotnímu učení.

Podporujeme přátelské
vztahy ve třídách a mezi
ročníky pořádáním
společných aktivit.

Učíme žáky obhajovat
vlastní názor,
podporovat jej
argumenty a
naslouchat názoru
jiných.

Učíme žáky klást si
neustále otázky, které
jim umožní pronikat k
podstatě věci.

Poskytujeme žákům
zpětnou vazbu a
výsledky posuzujeme
vždy z pohledu
možností žáka a jeho
individuálního posunu.

Umožńujeme žákům
podle jejich
schopností a zájmů
zúčastňovat se
různých soutěží, ve
kterých se mohou
porovnat s druhými.

Umožňujeme žákům
Při konzultacích
prezentovat své názory v s rodiči se
komunitním kruhu.
vyjadřujeme i
k sociálním
dovednostem žáků.

Vedeme žáky
k samostatnosti
(plánování a
organizace práce,
příprava pomůcek,
dokončení práce,
ocenění práce, úklid).
Učíme žáky pracovat
podle předem
stanovených kritérií a
dodržovat zadání i
termíny.

Kompetence
k UČENÍ
Na začátku hodiny
vždy žáky seznámíme
s cílem VH, na konci
VH vždy s žáky
zhodnotíme jeho
dosažení.

Kompetence
OBČANSKÉ

Respektujeme a
vedeme k respektu
individuálních rozdílů
mezi žáky.

Kompetence
PRACOVNÍ
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3.4.1.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody
odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem.
Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami na naší škole:
a) v oblasti metod výuky:
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků
- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi
- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času ke zvládnutí úkolů
b) v oblasti organizace výuky:
- střídání forem a činností během výuky
- využívání skupinové výuky
- postupný přechod k systému kooperativní výuky
- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka
Při poskytování podpůrných opatření spolupracujeme se školským poradenským zařízením,
postupujeme dle doporučení a přiznaného stupně podpory
Plán pedagogické podpory (PLPP) sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího
předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním
budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení metod práce s žákem,
způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy
PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy i žákem samotným.
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP
od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu ( IVP) využívána
minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů, která je stanovena v RVP ZV
pro 3. a 5. ročník a na základě doporučení školského poradenského zařízení bude rozpracována
pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a
vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během
roku upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory PPP nebo
SPC Hradec Králové a metodické podpory na Metodickém portále RVP.CZ. Žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme ve škole reedukační péči pod vedením
dyslektické asistentky.
Hodnocení probíhá dle zásad uvedených v kapitole 6. 11.
3.4.2.

Zabezpečení žáků mimořádně nadaných

Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Školní vzdělávací program umožňuje
osobnostní rozvoj každého žáka ve prospěch jeho osobnostního maxima. Každému jsou poskytnuty
podmínky pro rozvoj jeho talentu, nadání a zájmů. Mezi zdroje pedagogické diagnostiky patří
studijní výsledky žáka, jeho aktivní zapojení do soutěží a profil zájmové činnosti. Talentovaní
a mimořádně nadaní žáci se zpravidla vyznačují jistými specifiky:
-

žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky
problematický přístup k pravidlům školní práce, tendence k vytváření vlastních pravidel
sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učiteli
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-

vlastní pracovní tempo
malá ochota ke spolupráci v kolektivu
rychlá orientace v učebních postupech
záliba v řešení problémových úloh
kvalitní koncentrace, dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů
vhled do vlastního učení
zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky
potřeba projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a
mimořádně nadaných žáků na naší škole:
-

předčasný nástup dítěte ke školní docházce
účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy
občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně
žáka
zadávání specifických úkolů, projektů
příprava a účast na soutěžích
nabídka zájmových aktivit.

Žáky motivujeme k obohacování a rozšiřování vzdělávacího obsahu v předmětech, v nichž se
projevuje jejich mimořádné nadání.
Český jazyk a literatura
Umožňujeme žákům vytvářet vlastní texty, které prezentují (před třídou i v médiích).
Podporujeme účast a reprezentaci školy v různých soutěžích (literární, ZUČ).
Matematika
Předkládáme žákům problémové úlohy, kvízy, hlavolamy, umožňujeme jim pracovat na PC.
Podporujeme vlastní cestu k řešení úloh, zájem o zajímavosti ze světa techniky, účast na
matematických soutěžích a seminářích.
Hudební a výtvarná výchova
Žákům mimořádně nadaným v těchto oblastech nabízíme zájmové kroužky. Podporujeme účast na
soutěžích, využíváme jejich nadání při realizaci kulturních akcí školy apod.
Tělesná výchova
U pohybově nadaných žáků rozvíjíme pohybové aktivity širokou nabídkou zájmových útvarů.
Zapojujeme je do sportovních soutěží v rámci školy i mimo ni.
Po obdržení doporučení školského poradenského zařízení ke zpracování individuálního vzdělávacího
plánu pro mimořádně nadaného žáka, je IVP sestaven nejpozději do jednoho měsíce. IVP sestavuje
třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání
žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka
má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného
žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného
hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP
může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.
Nedílnou součástí péče o nadaného žáka je i jeho socializace, budování pozice ve třídě a vztahu
se spolužáky.
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3.5.

Začlenění průřezových témat

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena RVP pro ZV tato průřezová témata ( PT):
- Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Výchova demokratického občana (VDO)
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
- Multikulturní výchova (MKV)
- Environmentální výchova ( ENV)
- Mediální výchova (MV)
Konkrétní realizace jednotlivých průřezových témat na naší škole probíhá v rámci učebních osnov
jednotlivých předmětů.
Výstupy z realizace PT jsou hodnoceny na základě dohody pedagogického sboru s vědomím, že jde o
specifické hodnocení, které by mělo mít silný motivační náboj. Zároveň podchycuje velmi důležité,
ale těžko měřitelné prvky pro formování osobnosti. Podkladem pro hodnocení PT je Informace
MŠMT čj. 1469/2008 -22.
4. Učební plán
Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje RVP, je realizován prostřednictvím jednotlivých
předmětů. Následující přehled uvádí názvy povinných předmětů podle toho, jak naplňují vzdělávací
oblasti:
Vzdělávací oblast
Matematika a její aplikace

1. stupeň
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika

Informační a komunikační technologie

Informatika1)

Člověk a jeho svět

Prvouka 2) Přírodověda Vlastivěda
------------Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
----Pracovní činnosti

Jazyk a jazyková komunikace

Člověk a společnost
Člověk a příroda
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce

Poznámky:
1) Tento předmět slouží k základnímu seznámení s obsluhou počítače a využívání internetu, ale
také
k práci s výukovými programy, kdy se procvičují další předměty (např. Čj, M)
2) Vzdělávací obor Člověk a jeho svět se realizuje ve 3 předmětech – prvouka (1. – 3. roč.),
přírodověda a vlastivěda (4., 5. roč.)
3) Disponibilní hodiny jsou po zařazení 3. hodiny tělesné výchovy v každém ročníku dále využity
pro předměty český jazyk, matematika, přírodověda.
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Učební plán školy - ZŠ Stěžery
První stupeň základního vzdělávání
RVP
hodiny

ŠVP - hodiny

ŠVP
hodiny

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

RVP Oblast

RVP Obor

Jazyk a jazyková
komunikace

Český jazyk a literatura

33

Český jazyk

38

8

8

8

7

7

Cizí jazyk

9

Anglický jazyk

9

0

0

3

3

3

9

Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační
technologie

Matematika a její
aplikace

20

Matematika

24

4

5

5

5

5

24

Informačnáí a
komunikační technologie

1

Informatika

1

0

0

0

0

1

1

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

12

Prvouka

6

2

2

2

0

0

6

Vlastivěda

4

0

0

0

2

2

4

Přírodověda

4

0

0

0

2

2

4

Hudební výchova

5

1

1

1

1

1

5

Výtvarná výchova

7

1

2

1

2

1

7

Umění a kultura

Hudební výchova
Výtvarná výchova

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce
Disponibilní hodinová
dotace
Průřezová témata
Celkem hodin v 1.- 5.
ročníku
Ročníková maxima

12

Kontrola

38

Výchova ke zdraví

0

Tělesná výchova

10

Tělesná výchova

15

3

3

3

3

3

15

Člověk a svět práce

5

Pracovní činnosti

5

1

1

1

1

1

5

16

čj 5, mat 4, vl+př 2, tv 5

16

20

22

24

26

26

118

22

22

26

26

26

P

P

118

118
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5. Učební osnovy
5.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
5.1.1.
5.1.1.1.

Název předmětu: Český jazyk
Charakteristika předmětu:

Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.
Škola považuje předmět Český jazyk za významný nástroj poznávání světa a porozumění sobě
samému. Ve výuce si žáci osvojují jazykové, komunikační a literární znalosti a dovednosti, kterých
využívají nejen ve svých mluvených a písemných projevech, ale i v ostatních školních předmětech a
ve svém dalším osobním, občanském a profesním životě.
Výuka se dělí na tři tematické oblasti – jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu.
Jazyková výchova pomáhá žákům správně a adekvátně užívat jazykových prostředků v jejich
mluvených a psaných projevech. Komunikační výchova připravuje žáky na to, aby dokázali reagovat
vhodně, věcně a jazykově správně v různých komunikačních situacích. V literární výchově při práci
s uměleckými i jinými texty v tištěné i elektronické podobě si žáci osvojují dovednosti potřebné pro
porozumění textu, pochopení jeho významu a smyslu a pro jeho hlubší vnímání.
A. Obsahové vymezení předmětu
Ve výuce českého jazyka na 1. stupni je důraz kladen především na:
 výuku čtení zvolenou metodou; výuku psaní zvoleným typem písma;
 poznání jazykového systému jako opory pro mluvení a psaní ve spisovném jazyce;
 osvojení základních pravopisných jevů;
 vhodné užívání jazykových prostředků;
 výstižné formulování a sdělování svých myšlenek;
 získávání informací z různých zdrojů, tradičních i digitálních;
 základy práce s literárním textem;
 rozvíjení čtenářských dovedností a návyků zaměřených k tomu, aby žák ve výuce na druhém
stupni dokázal samostatně pracovat s přiměřeně náročnými odbornými, uměleckými a
publicistickými texty v tištěné a elektronické podobě;
 poznávání základních literárních druhů na základě četby, vnímání jejich specifických znaků,
formulaci vlastních názorů na přečtené.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží
vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků.
Do výuky jsou formou integrace průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními
situacemi a problémy současného světa. Jedná se o následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání,
Sebepoznání a sebepojetí; Sociální rozvoj – Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a
kompetice; Morální rozvoj – Hodnoty, postoje, praktická etika;
Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností – Kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality; Vnímání autora mediálních
sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti; Tematické okruhy produktivních činností – Tvorba
mediálního sdělení;
Multikulturní výchova (MKV): Kulturní diference; Lidské vztahy; Multikulturalita;
Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola;
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá;
Objevujeme Evropu a svět; Jsme Evropané;
10

Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí; Lidské aktivity a problémy životního
prostředí. Osobnostní a sociální výchova prolíná celou výukou českého jazyka, komunikace a
literatury.
B. Časové vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Český jazyk se realizuje v 1. – 5. ročníku v této hodinové dotaci:
Ročník
Počet hodin

1.
8

2.
8

3.
8

4.
7

5.
7

C. Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Český jazyk je vyučován v nedělených třídách. V případě, že se část výuky odehrává v rámci
školního tematického projektu, jsou žáci rozděleni podle předem stanoveného klíče. Vyučování
předmětu probíhá v kmenové učebně třídy nebo v učebně s PC, alespoň jednou za školní rok ve
vybraných veřejných budovách (např. knihovna, pošta, CIS, apod.). Žáci navštíví alespoň jedno
divadelní představení či jinou kulturní akci spojenou s probíraným obsahem literární výchovy ročně.
Během školního roku je zařazována řada třídních projektů. Žáci si osvojené dovednosti a znalosti
vyzkouší v činnostech organizovaných pro školu a komunitu rodičů i obce.
D. Výchovné a vzdělávací strategie
Učitel se při veškerých činnostech cíleně zaměřuje také na rozvíjení a hodnocení klíčových
kompetencí žáků.
Kompetence k učení
Učitel:
- prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných a elektronických textů
vede žáky k porozumění jejich významu a smyslu;
- motivuje žáky, aby si vedli portfolio četby, tím sledovali pokrok ve svém čtenářství a rozvíjeli svůj
pozitivní vztah k literatuře;
- využívá práci s chybou v různých jazykových projevech k tomu, aby si žáci lépe uvědomili, na co
se mají při učení zaměřit;
- podněcuje zájem žáků o jazyk a jazykovou kulturu tím, že je motivuje k účasti v jazykových,
literárních a recitačních soutěžích i soutěžích, které si uspořádají sami.
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- zadáváním vhodných úloh zaměřených na řešení jazykových problémů vede žáky k tomu, aby si
zaznamenávali důvody řešení a postup jednotlivých kroků a své záznamy využili při argumentaci a
obhajobě řešení;
- cíleně zapojuje žáky do řešení školních projektů (v rámci literární dílny, práce v realizačním týmu
školních médií), a to ve všech fázích projektu (plánování, přípravy, propagace, realizace a
vyhodnocení výsledků); žáky zapojuje tak, aby byly využity co nejvíce jejich individuální dovednosti
a schopnosti.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- navozuje různé modelové komunikační situace (komunikace se spolužákem, učitelem, ostatními
dospělými), a tím vytváří příležitosti pro to, aby žáci volili vzhledem k situaci vhodné verbální i
neverbální prostředky;
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- vytváří podnětné situace pro to, aby si žáci navzájem sdělovali své zážitky z četby, a tím podporuje
zájem žáků o četbu;
- zapojuje žáky podle jejich schopností a zájmů do spolupráce s realizačním týmem školního
časopisu a tím je vede k tomu, aby vnímali školní média jako jeden z prostředků komunikace;
- s využitím konkrétních příkladů vhodné a nevhodné komunikace v prostředí sociálních sítí a
internetu kultivuje neformální projevy žáků.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- zařazováním práce s ICT do výuky vede žáky k bezpečnému užívání internetu a dodržování netetikety;
- čtenářských zkušeností žáků využívá pro utváření jejich hodnotového systému;
- vytvářením vhodných příležitostí k veřejným vystoupením před spolužáky a rodiči vede žáky
k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti.
Kompetence občanské
Učitel:
- využívá osobní zkušenosti žáků a jejich zkušenosti z četby k přiblížení chování a jednání lidí
rozdílných sociálních skupin a odlišných kultur;
- výběrem jazykově a obsahově hodnotných textů vede žáky k pochopení významu českého jazyka
jako prvku národní identity.
Kompetence pracovní
Učitel:
- zařazováním úkolů různé obtížnosti vede žáky k efektivnímu časovému rozvržení práce.
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5.1.1.2.
Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk
Ročník: první
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Systém kódu:
vzděl.obor,
roč,období,pořa
dí tem.okruhu,
pořadí výstupu

ČJL-3-2-01

ČJL-3-2-05

ČJL-3-1-01

ČJL-3-1-02

ČJL-3-1-03

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

Žák:

PŘESAHY,
VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ
UČIVO,
POZNÁMKY

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
 Písmena: malá, velká, tiskací
a psací
 Délka samohlásek
 Opis a přepis slov a vět

 rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova;
 rozlišuje slovo, slabiku, hlásku;
 čte a rozlišuje dlouhé a krátké
samohlásky;
 pozná větu, píše na konci věty tečku;
OSV – Sociální rozvoj –
 ve svém mluveném projevu užívá
 Kultura mluveného projevu
Komunikace (dovednosti pro
správné tvary podstatných jmen,
sdělování verbální i neverbální)
přídavných jmen a sloves;
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
 čte nahlas slova, věty a krátké texty;  Věcné čtení
 rozpozná nadpis, řádek, odstavec,
článek;
 rozumí jednoduchým písemným
 Naslouchání: praktické
OSV  Osobnostní rozvoj –
pokynům;
a věcné
Sebepoznání a sebepojetí
(druzí jako zdroj informací
 adekvátně reaguje na mluvené
 Věcné čtení
o mně)
pokyny (pozdrav, oslovení, prosba,
poděkování, omluva, blahopřání);
 pozdraví, poděkuje, požádá,
 Souvislý mluvený projev
OSV  Sociální rozvoj –
omluví se;
 Technika mluveného projevu: Komunikace (komunikace
v různých situacích – zdvořilé
dýchání, výslovnost
vystupování)

M:
Číslo a početní
operace.
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ČJL-3-1-05
ČJL-3-1-04
ČJL-3-1-06
ČJL-3-1-07
ČJL-3-1-08

ČJL-3-1-09

ČJL-3-1-11

ČJL-3-3-01

 s pomocí učitele aplikuje
zásady správného dýchání
a mluveného projevu;
 mluví srozumitelně, pečlivě
vyslovuje, opravuje nedbalou nebo
nesprávnou výslovnost;
 v promluvách užívá vhodné verbální
prostředky řeči;
 krátce, souvisle vypráví své zážitky;
 uvolňuje si ruku, nacvičuje správné
držení těla, držení psacího náčiní;
 udržuje si pracovní a hygienické
návyky
 píše správně tvary písmen a číslic
i podle diktátu;
 kontroluje vlastní písemný projev;
 seřadí ilustrace podle časové
(dějové) posloupnosti; dotváří
otevřené příběhy
 podle obrázkové osnovy vypráví
jednoduchý příběh;



ČJL-3-3-02




ČJL-3-3-03
ČJL-3-3-04




a nonverbální prostředky

OSV – Sociální rozvoj 
Komunikace (technika řeči,
verbální i neverbální
sdělování)

 Hygiena psaní

 Technika psaní
 Mluvený projev:
vypravování, dialog
na základě obrazového
materiálu

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
čte literární texty, pozorně naslouchá  Čtení
čtení;
 Naslouchání
recituje básně, říkadla
 Literární žánry (rozpočítadlo,
a rozpočítadla, zpaměti je přednáší;
hádanka, říkanka, pohádka)
a další pojmy (kniha, čtenář,
vyjadřuje své pocity z přečteného
divadelní představení,
textu;
loutkové divadlo, herec)
rozpozná dobro a zlo v jednání
 Tvořivé činnosti s literárním
pohádkových postav;
textem: přednes, dramatizace
odliší jednotlivé literární pojmy;
pracuje tvořivě s literárním textem,
dramatizuje jej.

M:
Číslo a početní
operace.
OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (pěstování
komunikačních dovedností –
dialog)

OSV – Morální rozvoj –
Hodnoty, postoje, praktická
etika (projevy chování lidí)
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Český jazyk
Ročník: druhý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

Žák:
ČJL-3-2-01

ČJL-3-2-02

ČJL-3-2-08

 rozděluje slova na konci řádků;
 seřadí slova v abecedním pořádku
podle jejich prvního písmena;
 identifikuje a správně píše slova,
v nichž dochází ke spodobě
znělosti;
 označí přízvučnou slabiku ve slově;
 správně vyslovuje a píše spojení
předložky a ohebných slov;
 rozpozná slovo významově
nadřazené ve skupině slov;
 ke skupině slov přiřadí slovo
významově nadřazené;
 v textu najde slova příbuzná, citově
zabarvená a zdrobněliny, vytvoří
vlastní;
 přiřadí správně slova stejného
anebo podobného významu a slova
významu opačného;
 rozpozná a uvede více významů
u známých slov;
 aplikuje pravidla psaní u, ů a ú, i/y
po tvrdých a měkkých souhláskách,
dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo
morfologický šev, pravopis zdůvodní;

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

PŘESAHY,
VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ
UČIVO,
POZNÁMKY

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
 Slabika
 Abeceda
 Spisovná výslovnost
 Spodoba znělosti
 Slovní přízvuk

 Význam slov: slova
nadřazená a podřazená,
synonyma, antonyma, slova
příbuzná, slova citově
zabarvená a zdrobněliny

 Pravopis lexikální
 Vlastní jména

M:
Číslo a početní
operace.
M:
Závislosti
a vztahy, práce
s daty.
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ČJL-3-2-03
ČJL-3-2-07

ČJL-3-1-01

ČJL-3-1-02

ČJL-3-1-03

ČJL-3-1-05
ČJL-3-1-06

 správně píše velká písmena na
počátku vět a vlastních jmen
osob, zvířat, pravopis zdůvodní;
 rozliší slova do skupin podle jejich
 Významové okruhy slov
obecného významu (děj, věc,
okolnost, vlastnost);
OSV – Sociální rozvoj –
 rozpozná oznámení, otázku, výtku,
 Druhy vět podle
Mezilidské vztahy (péče
rozkaz, přání;
komunikačního záměru
o dobré vztahy, chování
mluvčího
 podle komunikačního záměru
podporující dobré vztahy)
mluvčího zaznamená správně
interpunkci na konci věty;
 moduluje melodii výpovědi podle
svého záměru;
 v krátké výpovědi opraví chybnou
modulaci;
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
 čte nahlas i potichu známé i neznámé  Čtení s porozuměním
jednoduché texty;
 jednoduše reprodukuje přečtené
texty;
 rozumí písemným nebo ústním
 Čtení a naslouchání
pokynům k práci a pobytu ve škole
s porozuměním
a adekvátně na ně reaguje;
 rozumí jednoduchým pokynům
z různých oblastí života, např.
v dopravě, knihovně, divadle;
OSV – Sociální rozvoj –
 podle konkrétní komunikační situace  Mluvený projev: základní
Komunikace (komunikace
volí vhodné oslovení a rozloučení;
techniky, pravidla dialogu
v různých situacích, pozdrav,
 vyslechne druhého, naváže na téma
prosba, omluva)
zmíněné partnerem;
 správně dýchá a volí vhodné tempo
 Mluvený projev: nonverbální
řeči v připravených i nepřipravených
prostředky
školních projevech;
OSV – Sociální rozvoj –
 v krátkých promluvách v běžných
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ČJL-3-1-10

ČJL-3-3-01

ČJL-3-3-02

ČJL-3-3-03

ČJL-3-3-04

školních a mimoškolních situacích
užívá vhodně melodie a tempa řeči,
pauz a důrazu;
 svůj projev doprovodí jednoduchými
gesty a vhodnou mimikou;
 píše krátká sdělení podle pokynů
učitele;
 při četbě nebo přednesu literárního
textu správně vyslovuje, vhodně
frázuje a užívá správné tempo
a melodii řeči;
 stručně reprodukuje obsah krátkého
literárního textu;
 vyjádří pocity z přečteného
literárního textu mluvenou formou
nebo jednoduchými výtvarnými
technikami, např. komiksem,
obrázkem;
 odliší vyjadřování v próze a ve
verších;
 rozumí základním literárním
pojmům;
 vymyslí závěr jednoduchého příběhu;
 zaznamená klíčová místa
jednoduchého literárního textu
formou obrázku.

Komunikace (verbální
a neverbální komunikace)
MKV – Lidské vztahy
(rozvíjení empatie)
 Psaný projev žáka
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 Krásná literatura
 Poslech literárních textů
 Přednes literárních textů

MKV – Kulturní diference
(jedinečnost každého člověka
a jeho individuální zvláštnosti)

ENV – Vztah člověka
 Reprodukce textu
k prostředí (náš životní styl)
 Počátky interpretace literatury
VMEGS – Evropa a svět nás
zajímá (život dětí v jiných
zemích)

 Literární druhy a žánry:
poezie, próza, báseň,
pohádka, hádanka,
rozpočítadlo, říkanka, bajka
 Literární pojmy: spisovatel,
básník, čtenář, divadelní
představení, herec, režisér
 Čtení s porozuměním
 Poslech literárních textů
 Zážitkové čtení a naslouchání
 Tvůrčí psaní
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Český jazyk
Ročník: třetí
OČEKÁVANÉ DÍLČÍ VÝSTUPY
VÝSTUPY
Z RVP ZV

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

Žák:
ČJL-3-2-08

ČJL-3-2-04

ČJL-3-2-05

ČJL-3-2-06

PŘESAHY,
VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ
UČIVO,
POZNÁMKY

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
 Pravopis: vyjmenovaná slova,
velká písmena

 odůvodňuje a správně píše i/y
po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech;
 správně píše vlastní jména
vybraných států, ulic, zeměpisných
názvů;
 rozezná slovo ohebné a slovo
 Tvarosloví: slova ohebná
neohebné;
a neohebná, slovní druhy
 v základním tvaru rozliší všechny
ohebné slovní druhy;
 užívá v mluveném projevu správné
 Určování slovesných
gramatické tvary podstatných jmen a
kategorií
sloves
 Skloňování podstatných jmen
 spojuje krátké věty do souvětí a
 Spojování vět, vzorce souvětí
užívá k tomu vhodné spojovací
 Spojovací prostředky: spojky,
výrazy;
vztažná zájmena, příslovce
 obmění spojovací prostředky podle
potřeby svého projevu nebo podle
zadání učitele;
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
 čte plynule s porozuměním texty
 Čtení s porozuměním, tvořivá MV – Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality
přiměřeného rozsahu a náročnosti;
práce s textem
(různé typy sdělení, jejich
 vyhledá informace v encyklopediích
rozlišování)
a slovnících pro děti;
 při čtení vhodně užívá nonverbální

M:
Číslo a početní
operace.

Rozšiřující učivo:
- vyhledává
významové
souvislosti
mezi slovy
ve větě
M:
Číslo a početní
operace.
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ČJL-3-1-02



ČJL-3-1-03




ČJL-3-1-06




ČJL-3-1-07




ČJL-3-1-10

ČJL-3-3-02

prostředky;
reprodukuje obsah textu;
doplní text o chybějící část,
dovypráví jej, vymyslí název
úryvku textu;
aktivně se podílí na sestavování
jednoduchých pravidel a pokynů
pro různé situace ve škole;
dodržuje vhodnou vzdálenost
k partnerovi, udržuje s ním oční
kontakt;
rozhovor bezdůvodně nepřerušuje
nebo požádá o přerušení a uvede
důvod;
naslouchá mluvenému projevu
spolužáka a uvědomuje si jeho
nonverbální prostředky;
odhalí výraznější chyby v mluveném
projevu, upozorní na ně a pomůže
s jejich opravováním;
v jednoduchém projevu dbá na to,
aby byl gramaticky a věcně správný;
opraví chyby v samostatném
vypravování spolužáka;

 sestaví osnovu a podle ní píše krátké
texty;
 v písemném projevu užívá vhodně
jazykové prostředky, grafické
symboly a interpunkci a při tom
aplikuje znalosti osvojené v jazykové
výchově;
 ústně i písemně vyjadřuje své pocity

 Naslouchání a čtení
s porozuměním
 Mluvený projev: dialog,
verbální a nonverbální
prostředky komunikace

OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (komunikace
v různých situacích)
OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (dialog a jeho
pravidla)

AJ:
Pravidla
komunikace.

M:
Číslo a početní
operace.

 Mluvený projev: kultivace
mluveného projevu žáka.

 Psaný projev: vypravování,
popis, inzerát, pozdrav, dopis,
základy elektronické
komunikace (sms, e-mail,
chat), grafické symboly
 Rozvoj slovní zásoby
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 Zážitkové čtení a naslouchání

MV – Tvorba mediálního
sdělení (tvorba vhodných
sdělení pro školní média)

Rozšiřující učivo:
- beseda
o zhlédnutém
divadelním
představení
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ČJL-3-3-04



ČJL-3-3-03





z přečteného textu;
podle svých schopností ztvární
obsah textu jednoduchými obrázky,
jednoduchým komiksem,
dramatizací či hudebním
doprovodem;
rozliší poezii a prózu;
pozná a charakterizuje pohádku,
příběh s dětským a zvířecím hrdinou,
bajku;
uvede nejznámější autory
a ilustrátory knih pro děti.

 Reprodukce literárního textu
 Tvořivé činnosti s literárním
textem

MKV – Mezilidské vztahy
(předsudky a stereotypy)

 Literární pojmy: verš, rým,
pohádka
 Dětská literatura

VMEGS – Jsme Evropané
(kořeny a zdroje evropské
civilizace)

Rozšiřující učivo:
- komiks
- příprava
představení
- výstavka prací
Rozšiřující učivo:
- debata o vlastní
četbě
- čtenářská dílna
- čtenářská
beseda
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Český jazyk
Ročník: čtvrtý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

Žák:
ČJL-5-2-01

 vyhledá a vhodně použije slova
stejného nebo podobného významu;

ČJL-5-2-02

 v jednoduchých případech rozliší
kořen slova, část předponovou
a příponovou;
 podle instrukcí učitele graficky
zaznamená stavbu slova;
 rozpozná a správně napíše
předponu a předložku, zvládá jejich
pravopis;
 vyhledá v neznámém textu
plnovýznamová slova a určí jejich
slovní druh;
 ohebné slovní druhy užívá ve
správném tvaru;

ČJL-5-2-03

ČJL-5-2-04

ČJL-5-2-05

 vhodně užívá koncovky spisovné
a nespisovné s ohledem na
komunikační situaci;
 určí nespisovné tvary u českých
slov;
 označí různé komunikační situace,
při nichž je vhodné užívat
spisovných tvarů slov;
 ve dvojčlenné větě vyhledá základní
skladební dvojici;

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
 Význam slova: synonyma,
vícevýznamová slova

PŘESAHY,
VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ
UČIVO,
POZNÁMKY
M:
Číslo a početní
operace.

 Stavba slova: kořen, předpona
a část příponová

 Tvarosloví: slovní druhy
plnovýznamových slov,
spisovné a nespisovné tvary
jmen, zájmen a sloves

M:
Číslo a početní
operace.
AJ:
Slovní druhy.
OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (komunikace
v různých situacích)

 Skladba: základní větné
členy, nevyjádřený podmět,
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ČJL-5-2-07
ČJL-5-2-08

souvětí souřadné a podřadné
 ve větách s nevyjádřeným
podmětem tvoří základní skladební
 Spojovací výrazy
dvojici za pomoci příslušných
osobních zájmen;
 ve svém projevu užívá vhodných
spojovacích výrazů a obměňuje je
dle pokynů učitele;
 píše správně i/y ve vyjmenovaných
 Pravopis: lexikální
slovech a slovech s nimi příbuzných;

ČJL-5-1-01



ČJL-5-1-02





ČJL-5-1-03




ČJL-5-1-04




KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
sdílí s ostatními čtenáři své
 Čtení a naslouchání
pochopení textu a své prožitky;
s porozuměním a věcné čtení
 Osnova textu
OSV – Osobnostní rozvoj –
v krátkém odstavci nalezne klíčová
 Výpisky
Rozvoj schopností poznávání
slova a obsahové jádro sdělení, svůj  Vypravování
(cvičení vnímání, pozornosti
výběr zdůvodní;
 Popis
a soustředění)
vypíše z textu požadované
informace;
MV – Kritické čtení a vnímání
vyhledá v textu informace, které jej
mediálního sdělení (hledání
zaujmou nebo o nichž se chce více
rozdílu mezi informativním
dozvědět;
a zábavním sdělením)
MKV – Multikulturalita
doplní neúplný text;
(vyprávění o setkání s projevy
sestaví souvislé vypravování a popis
odlišných kultur – podle
(podle pravidel časové a příčinné
osobních zkušeností nebo
souvislosti);
četby)
reprodukuje obsah slyšeného
projevu, vybere z něj podstatné
informace a zapamatuje si je;
zaznamená si data a informace,
s nimiž chce v budoucnosti dále
pracovat;

M:
Číslo a početní
operace.
M:
Číslo a početní
operace.
M:
Netradiční
aplikační úlohy
a problémy.
Rozšiřující učivo:
- porovnání
informací ze
dvou zdrojů
Rozšiřující učivo:
- dokončení
pohádky

M:
Číslo a početní
operace.
Rozšiřující učivo:
- porovnání
informací ze
dvou zdrojů
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ČJL-5-1-05

ČJL-5-1-08

ČJL-5-1-07

ČJL-5-1-09

ČJL-5-1-10

 dodržuje pravidla komunikace
v různých prostředích a pravidla
bezpečnosti na internetu;
 vhodně se zapojí do rozhovoru,
udržuje a ukončí jej;
 postihne významné rozdíly mezi
spisovnou a nespisovnou
výslovností;
 rozhodne, zda je ukázka textu
vhodná pro určitou situaci
(s ohledem na spisovnost projevu);
 dle komunikačního záměru vědomě
moduluje a intonuje promluvu, užívá
vhodně tempa a pauz řeči;
 promluvu upraví podle změněného
záměru;
 správně aplikuje pravopisné
a gramatické jevy v jednoduchých
písemných projevech;
 dodržuje kompoziční a jiné
požadavky spojené s vypravováním
a popisem;
 vyplní správně jednoduché
formuláře v tištěné i elektronické
podobě;
 sestaví osnovu vypravování,
než začne psát souvislý text;
 tvoří nadpisy, člení text na odstavce;
 v souvislém textu zachovává
časovou a příčinnou souvislost;
 podle osnovy vypráví krátký příběh,
užívá vhodný jazyk;
 popíše svůj pokoj, členy rodiny,
jednoduchý pracovní postup;

 Mluvená komunikace:
nonverbální prostředky,
dialog, spisovná výslovnost
 Elektronická komunikace:
chat, sociální sítě, telefon

OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (pravidla
komunikace s ohledem
na prostředí a adresáta)

 Písemný projev: dopis,
blahopřání, vzkaz, zpráva,
oznámení, inzerát, dotazník

OSV – Morální rozvoj –
Hodnoty, postoje, praktická
etika (dodržování
společenských norem
a pravidel slušnosti
v písemném projevu)

 Vypravování
 Popis

M:
Číslo a početní
operace.

23

ČJL-5-1-06

ČJL-5-3-01

ČJL-5-3-02

ČJL-5-3-03

 za pomoci učitele rozpoznává
v mediálních produktech (zejména
v reklamě) některé manipulativní
záměry a techniky a diskutuje o
nich;
 sdělí své dojmy z přečteného
literárního textu, argumentuje
s oporou jeho konkrétní části;
 své dojmy vyjádří písemně i ústně;
 označí v krátkém odstavci
literárního textu nejdůležitější část,
svůj výběr zdůvodní;
 vypíše z textu informace dle zadání
učitele;
 vypíše z textu informace, které jej
zaujmou, formuluje otázky
vyplývající z textu;
 přednáší a volně reprodukuje text;
 tvoří vlastní text na dané či vlastní
téma;
 rozliší poezii, prózu, drama;
 odliší umělecký text od
neuměleckého.

 Věcné naslouchání a čtení

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 Zážitkové čtení
 Interpretace literárního díla

 Tvořivé činnosti s literárním
textem
 Literární pojmy: druhy
a žánry, literatura neumělecká

MV – Vnímání autora
mediálních sdělení (postoje
a názory autora mediálního
sdělení)
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Český jazyk
Ročník: pátý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

Žák:
ČJL-5-2-01
ČJL-5-2-02

ČJL-5-2-03

 najde v textu větu, která obsahuje
slovo vícevýznamové;
 určí v běžných a jednoduchých
slovech kořen, předponu a část
příponovou a koncovku;
 uvede slova příbuzná k českým
slovům;
 uvede příklady slov odvozených
stejnou příponou či předponou;
 graficky označí ve slovech kořen,
slovotvorný základ, předponu
a příponovou část;
 určí pád, číslo, vzor a rod
podstatných jmen;
 určí mluvnické kategorie slovesa –
osobu, číslo, způsob, čas;
 vyhledá složené tvary slovesa;
 určí druh a vzor přídavných jmen;
 píše správně koncovky podstatných
jmen a přídavných jmen měkkých
a tvrdých;
 rozpoznává neohebné slovní druhy
(s výjimkou částic);
 správně píše předložku s/z;

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU

PŘESAHY,
VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ
UČIVO,
POZNÁMKY

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
 Význam slov: slovo
vícevýznamové
 Slovotvorba: odvozování
slov, slovotvorný základ
 Stavba slova: kořen slova,
příbuznost slov

 Tvarosloví: vzory
podstatných jmen, přídavných
jmen tvrdých a měkkých,
způsob slovesa, složené
slovesné tvary v činném rodu,
předložky, spojky
 Pravopis morfologický

M:
Číslo a početní
operace.
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ČJL-5-2-05

 označí základ podmětu a základ
přísudku dvojčlenné věty;
 na nevyjádřený podmět odkáže
odpovídajícím osobním zájmenem;

ČJL-5-2-06

 pozná souvětí;
 Skladba: věta jednoduchá
a souvětí
 spojí věty, oddělí věty v souvětí
čárkou nebo vhodným spojovacím
výrazem;
 upraví spojení vět v souvětí dle
zadání, užije správný spojovací
výraz;
 píše správně i/y v koncovkách
 Pravopis syntaktický
příčestí minulého (činného) ve
shodě přísudku s podmětem
v základních případech;
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
MV – Interpretace vztahu
 vymyslí název úryvku textu;
 Čtení s porozuměním
mediálních sdělení a reality
 rozhodne, zda je možno dozvědět se
(různé typy sdělení, jejich
z textu danou informaci;
rozlišování a funkce)
 z přečteného textu vyvozuje závěry;
 sdílí s ostatními čtenáři své
pochopení textu a své prožitky;

ČJL-5-2-07
ČJL-5-2-09

ČJL-5-1-01

 Skladba: základní větné
členy, větný základ, podmět
vyjádřený a nevyjádřený

ČJL-5-1-02

 rozhodne, které informace v textu
jsou nepodstatné pro jeho smysl;
 porovná informace ze dvou zdrojů;

 Poznámky a výpisky

ČJL-5-1-03

 doplní neúplné sdělení;
 opraví neúplné sdělení jiného žáka;
 zeptá se na podrobnosti slyšeného
projevu;
 při skupinové práci najde v reklamě

 Celistvost a soudržnost textu

ČJL-5-1-06

 Čtení a naslouchání

Rozšiřující učivo:
- valence –
větný vzorec
(minimální
věta)

MV – Vnímání autora

M:
Číslo a početní
operace.
Rozšiřující učivo:
- autorský záměr
- diskuse
o porozumění
textu
M:
Netradiční
aplikační úlohy
a problémy.

Rozšiřující učivo:
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nebo inzerci autorovu manipulaci,
společný názor zdůvodní a obhajuje;
ČJL-5-1-08

ČJL-5-1-09

ČJL-5-1-10

ČJL-5-3-02

ČJL-5-3-03

ČJL-5-3-04

 najde ukázku nespisovných
jazykových prostředků v literárním
textu, diskutuje o vhodnosti jejich
užití a o důvodu autora, proč tyto
prostředky užil;
 rozpozná vhodnost použití spisovné
či nespisovné výslovnosti dle
situace;
 vhodně užívá spisovnou
a nespisovnou výslovnost
dle komunikační situace;
 správně aplikuje osvojené
gramatické a stylistické vědomosti
a dovednosti při tvorbě vlastního
textu;
 zdůvodní význam osnovy;
 na základě osnovy vypráví příběh
nebo popisuje postup práce;
 napíše pohádku, povídku, bajku,
dotvoří ji obrázky;
 ohodnotí vlastní text a diskutuje
o něm;
 odliší jednoduché literární,
publicistické a populárně naučné
texty a svou klasifikaci zdůvodní;
 charakterizuje základní žánry
literatury pro děti;
 pozná v textu zvláštní či zvláštně
užité jazykové prostředky jazyka,
za pomoci učitele vysvětlí, proč je

s porozuměním

mediálních sdělení (prostředky
pro vyjádření nebo zastření
názoru)

 Literární dialog: přímá řeč,
věty uvozovací, běžná
komunikace

- tvořivá práce
s reklamou
- interpretace
Rozšiřující učivo:
- komunikace
žáka s použitím
ICT

 Slohové útvary: vypravování,
popis děje, popis pracovního
postupu, inzerát, zpráva,
oznámení, pozvánka, vzkaz
AJ:
Osnova.
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
 Tvořivé činnosti s literárním
textem
 Základní literární pojmy:
literatura umělecká a věcná
 Literární žánry: pohádka,
povídka, bajka, lyrická báseň
 Slohové útvary: pohádka,
povídka, bajka, lyrická báseň
 Populárně naučné texty:
encyklopedie, slovník

VMEGS – Evropa a svět nás
zajímá (zvyky a tradice
národů)
ENV – Lidské aktivity
a problémy životního prostředí
(změny v krajině mého
domova způsobené lidskou
činností)
VMEGS – Jsme Evropané
(kořeny a zdroje evropské
civilizace); Objevujeme
Evropu a svět (poznávání
života a zájmů dětí v různých

Rozšiřující učivo:
- úvod do
kritického čtení

Rozšiřující učivo:
- beseda
o knihách
a četbě
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autor užil, popíše, jak na něj působí;
 uvažuje o funkci verše, rýmu
a rytmu poezie v konkrétním textu;
 popíše svými slovy kompozici
povídky.

zemích světa)
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5.1.2.
5.1.2.1.

Název předmětu: Anglický jazyk
Charakteristika předmětu

Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi
z různých částí světa. Prioritou výuky je rozvíjení schopnosti žáka dorozumět se v reálných situacích
běžného života. Žáci jsou vedeni k samostatnému učení sebehodnocením, plánováním a sledováním
vlastního pokroku. Mají možnost využívat ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím
a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém
prostředí.
Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a patří svým obsahem do
vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
A. Obsahové vymezení předmětu
Na 1. stupni se jedná především o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku a vytváření pozitivního vztahu
k tomuto vyučovacímu předmětu a zejména o rozvoj vhodných učebních postupů a strategií, které se mají
stát základem pro celoživotní učení. Pozornost se věnuje převážně rozvoji dovedností poslechu a mluvení,
pro něž se využívá audioorální metody a jiných aktivizujících metod. K osvojování receptivních dovedností
dochází rychleji než k osvojování dovedností produktivních (žák nejdříve porozumí sdělení v cizím jazyce,
než začne reagovat a odpovídat na otázky).
Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni vede k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky a lze jej shrnout následovně;
Žák:
 se velmi jednoduše zapojuje do rozhovoru k jemu blízkým tématům;
 klade otázky a reaguje na otázky, které se týkají jeho samotného, rodiny, bydliště, školy, volného
času;
 rozumí jednoduchým a krátkým textům s obrazovým doprovodem;
 reaguje na jednoduché pokyny učitele;
 rozumí jednoduchým pokynům v učebnici a správně na ně reaguje;
 napíše jednoduchý vzkaz, pozdrav, vyplní jednoduchý formulář se svým jménem a adresou;
 hlásky vyslovuje se správnou výslovností.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s
ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků.
Do výuky jsou formou integrace průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi
a problémy současného světa. Jedná se o následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV): Sociální rozvoj – Komunikace, Poznávání lidí;
Multikulturní výchova (MKV): Lidské vztahy; Multikulturalita;
Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola;
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá.
B. Časové vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Anglický jazyk se realizuje ve 3., 4. a 5. ročníku ZŠ v této hodinové dotaci:
Ročník
Počet hodin

1. stupeň
1.
–

2.
–

3.
3

4.
3

5.
3
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C. Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Výuka anglického jazyka probíhá v kmenové třídě. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut, přičemž
pro výuku cizího jazyka se žáci v závislosti na počtu mohou dělit na skupiny.
Ve vyučovacím procesu se využívá různých organizačních forem (frontální výuka, skupinová práce,
individualizovaná výuka, práce ve dvojicích), zohledňují se odlišné učební styly žáků a volí se vhodné
učební strategie, na jejichž formulování se podílejí i žáci.
Žákům jsou nabízeny i rozšiřující aktivity, jako např. projekty, soutěže.
D. Výchovné a vzdělávací strategie
Rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce je přirozeným procesem. Žáci rozvíjejí nejen
komunikativní kompetenci, která je cílem učení se cizímu jazyku, ale používají i vhodné strategie učení a
jsou vedeni k praktickému propojení řečových dovedností s pracovním a společenským životem. Pro
utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají následující postupy, metody a formy práce:
Kompetence k učení
Učitel:
- pracuje s žáky různými metodami (projektové vyučování, komunikativní metoda, činnostní vyučování,
audioorální metoda, diskuse) a organizačními formami (frontální výuka, práce ve dvojicích, skupinová práce,
individualizovaná výuka), aby lépe pochopili a propojili nové informace;
- učí žáky plánovat a hodnotit vlastní učení tím, že jim ukazuje, jak pro tyto činnosti využívat jazykové
portfolio;
- využívá hudební a filmovou produkci anglofonních zemí, aby motivoval žáky rozšířit si slovní zásobu a
zdokonalit správnou výslovnost;
- zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využívat ICT pro získávání informací a řešení úkolů a pro
komunikaci.
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat s pomocí cizího jazyka
(metoda hraní rolí, simulace);
- zadáváním vhodných úloh na porovnávání psaného a mluveného slova vede žáky k tomu, aby si rozdíly
zaznamenali a dále s nimi pracovali.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- používá audio a videonahrávky, aby s žáky procvičil porozumění (recepci) mluvenému slovu;
- využívá písně, říkadla a básně pro žákovu řízenou produkci;
- využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu;
- při neporozumění cizojazyčnému výrazu motivuje žáky k tomu, aby si navzájem ve skupině pomáhali.
Kompetence občanské
Učitel:
- využíváním autentických obrázků motivuje žáky k poznávání kultury, zvyků a tradic anglofonních a
jiných zemí;
- využíváním zkušenosti žáků z cizojazyčného prostředí jim přibližuje chování a jednání lidí různých
sociokulturních skupin.
Kompetence pracovní
Učitel:
- podporuje žáky, aby pravidelně pracovali se svým jazykovým portfoliem;
- zařazuje úkoly na rozšíření slovní zásoby tak, aby současně rozvíjely jemnou motoriku žáků.
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5.1.2.2. Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk:
Ročník: třetí
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

CJA-3-1-04

CJ-3-1-05

CJ-3-1-06

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

Typy textů:
 Pozdravy
 Pokyny a příkazy
ve škole
 Jednoduchá žádost
 Dialog
 Dotazy a krátké odpovědi
 Říkanky, básničky
a písničky
 Obrázkové knihy
 Komiksy

OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (řeč zvuků
a slov, porovnávání
a naslouchání)

Žák:

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJA-3-1-01
 Rozumí jednoduchým
CJA-3-1-02
pokynům a otázkám
učitele, reaguje na ně
verbálně i neverbálně
 Reprodukuje slovní
zásobu ze známé
tematické oblasti
v přiměřeném rozsahu
CJA-3-1-03

UČIVO

 Rozumí obsahu
jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má
vizuální oporu
 Rozumí obsahu
jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je
pronášen pomalu,
zřetelně a s pečlivou
výslovností, pokud má
k dispozici vizuální
oporu
 Přiřadí mluvenou a
psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
 Píše slova a krátké věty
na základě textové a
vizuální předlohy

Tematické okruhy:
 Číslovky 1 – 12
 Základní barvy
 Školní potřeby a třída
 Vybraná domácí zvířata
 Obličej a tělo – základní
smysly
 Rodina
 Můj pokoj
 Oblečení
 Dětské nápoje a jídlo
 Ovoce, zelenina
 Hračky
 Osobní údaje

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

Poznámka:
Zavedení jazykového
portfolia pro každého žáka.
MKV – Lidské vztahy
(udržovat tolerantní vztahy
a rozvíjet spolupráci
s ostatními)

ČJL:
Respektování základních
komunikačních pravidel

MKV Lidské vztahy
(integrace jedince
v rodinných a vrstevnických
vztazích)

.
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 Dny v týdnu
Jazykové prostředky1:
 Člen neurčitý a základní
podstatná jména
 Sloveso „být“, „mít“
v kladné větě a otázce
 Pravidelné tvoření
množného čísla
podstatných jmen
 Základní přídavná jména
 Osobní zájmena
 Základní číslovky
 Rozkazovací způsob
 Sloveso „mít/nemít rád“
v kladné větě a otázce
 Hlásky a jejich
výslovnost, slovní přízvuk
 Pravopis
 Předložky místa nebo
času

1

Jazykové prostředky zahrnují gramatiku, fonetiku a pravopis. Slovní zásoba je zahrnuta v tematických okruzích.
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Anglický jazyk
Ročník: čtvrtý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

Žák:
POSLECH S POROZUMĚNÍM
CJA-5-1-01
 Nalezne známá slova v
jednoduchých textech,
např. o rodině a volném
čase;
 Rozumí krátkým
a jednoduchým pokynům
a otázkám učitele
CJA-5-1-02
 Rozumí jednoduchým
slovům a jednoduchým
větám týkajících se
osvojovaných témat,
zejména pokud má
k dispozici vizuální
oporu
CJA-5-1-03
 Rozumí jednoduchému
poslechovému textu,
pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má
k dispozici vizuální
oporu
MLUVENÍ
CJA-5-2-01
 Zapojí se do
jednoduchých rozhovorů
CJA-5-2-02
 Sdělí jednoduchým
způsobem základní
informace týkající se
jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

Typy textů:
 Pozdravy
 Jednoduchá žádost
a jednoduché poděkování
 Jednoduché pokyny
a příkazy ve škole
 Jednoduchý popis
 Jednoduchý e-mail,
dopis, SMS
 Jednoduchý dotaz
 Říkanky, básničky
a písničky
 Jednoduché obrázkové
knihy
 Komiksy

OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (cvičení
pozorování a empatické
naslouchání)

ČJL:
Rozeznávání podstatných
jmen a sloves.

Tematické okruhy:
 Kdo jsem
 Číslovky 1 – 100
 Můj domov
 Město
 Čas: hodiny, dny v týdnu
 Záliby a volný čas
 Zvířata
 Školní třída a škola
 Základní jídlo, potraviny
 Základní geom. tvary

Poznámka:
Zahájení vyplňování
vlastního vyrobeného
jazykového portfolia.
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dalších témat
CJA-5-2-03
 Odpovídá na jednoduché
otázky týkající se jeho
samotného, rodiny,
školy, volného času a
dalších osvojovaných
témat a podobné otázky
pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
CJA-5-3-01
 Vyhledá potřebnou
informaci v jednoduchém
textu, který se vztahuje
k osvojovaným tématům
CJA-5-3-02

PSANÍ
CJA-5-3-01

CJA – 5-3-02

 Rozumí jednoduchým
krátkým textům
z probraných
tematických okruhů,
zejména pokud má
k dispozici vizuální
oporu
 S použitím jednoduchých
vět napíše krátký text o
sobě, rodině, činnostech
a událostech z oblasti
svých zájmů a
každodenního života
Vyplní osobní údaje do
formuláře

 Oslavy narozenin
a vybraných svátků
 Děti a mládež v anglicky
mluvících zemích
Jazykové prostředky:
 Člen určitý a neurčitý
 Podstatná jména
 Vybraná přídavná jména
 Tázací a přivlastňovací
zájmena
 Základní číslovky
 Vazba „there is / there are“
 Sloveso „can“
v kladných větách,
v otázce a v záporu
 Předložky místa
 Kladné a záporné příkazy
 Otázky na zjištění pozice
věcí a osob
 Určování času, otázky
na čas
 Slovesa „to be / to have“
 Přítomný čas prostý a
průběhový
 Slovosled kladné
a záporné věty
 Otázka, krátká odpověď
kladná i záporná
 Základní fonetické znaky
 Spojování hlásek do slov
a jejich výslovnost
 Pravopis – základní
pravidla psaní slov

MKV Lidské
vztahy(integrace jedince
v rodinných a vrstevnických
vztazích)
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Anglický jazyk
Ročník: pátý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY
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Žák:
POSLECH S POROZUMĚNÍM
CJA-5-1-01
 Nalezne známá slova
a věty v jednoduchých
textech, např. o rodině
a volném čase;
 Rozumí krátkým
a jednoduchým pokynům
a otázkám učitele
CJA-5-1-02
 Rozumí jednoduchým
slovům a jednoduchým
větám týkajících se
osvojovaných témat,
zejména pokud má
k dispozici vizuální
oporu
CJA-5-1-03
 Rozumí jednoduchému
poslechovému textu,
pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má
k dispozici vizuální
oporu
MLUVENÍ
CJA-5-2-01
 Zapojí se do
jednoduchých rozhovorů

CJA-5-2-02

 Sdělí jednoduchým
způsobem základní

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

Typy textů:
 Představování
 Blahopřání
 Pohlednice z prázdnin
 Leták a plakát
 Krátký neformální dopis
 Jednoduchý e-mail,
dopis, SMS
 Jednoduchá žádost
 Jednoduché pokyny
v textu
 Říkanky, básničky
a písničky
 Jednoduché obrázkové
knihy
 Jednoduché návody
 Komiksy

OSV – Sociální rozvoj –
Poznávání lidí (vzájemná
poznávání ve skupině
a třídě, vyvarování se chyb
při kontaktu s lidmi)

Tematické okruhy:
 Číslovky 1 – 100
 Domov a rodina
 Technika (PC, televize)
 Lidské tělo
 Oblečení
 Volný čas a záliby
 Roční období a počasí

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (sdělování
verbální a neverbální
v různých situacích, aktivní
naslouchání, dialog)

M:
Aplikace jednoduchých
početních operací v oboru
přirozených čísel,
porovnávání větší, menší.

MKV – Multikulturalita
(specifické rysy jazyků
a jejich rovnocennost,
naslouchání druhých)

M:
Struktura: hodiny, dny,
měsíce, roky.

VDO – Občanská
společnost a škola
(participace žáků na životě
školy a místní komunity)

Projekty k probíraným
tématům
ČJL:
Sestaví osnovu krátkého
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informace týkající se
jeho samotného, rodiny,
školy, volného času a
dalších témat a podobné
otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
CJA-5-3-01
 Vyhledá potřebnou
informaci v jednoduchém
textu, který se vztahuje
k osvojovaným tématům
CJA-5-3-02
 Rozumí jednoduchým
krátkým textům
z běžného života,
zejména pokud má
k dispozici vizuální
oporu
PSANÍ

 Čas: hodiny, dny
v týdnu, měsíce v roce
 Zvířata ve volné přírodě
 Škola a vyučovací
předměty
 Jídlo a potraviny
 Vánoce, Velikonoce
a jiné svátky
 Děti a mládež v jiných
zemích Evropy
Jazykové prostředky:
 Člen určitý a neurčitý
 Množné číslo
podstatných jmen
 Přivlastňovací přídavná
jména
 Zájmena ukazovací
a přivlastňovací
 Základní a řadové
číslovky
 Sloveso být, mít, umět
oznamovací větě,
v otázce a v záporu, plné
a zkrácené tvary
 Plnovýznamová slovesa
pro každodenní činnosti
 Předložky času a místa
 Otázky
s „who/what/when/where
/how/why“
 Pořádek slov ve větě
a v otázce
 Přítomný čas prostý

příběhu, např. vyprávění
s jednoduchým dějem.

VMGES – Jsme Evropané
(naše vlast a Evropa)
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 Přítomný čas průběhový
 Základní fonetické znaky
 Základní pravidla
výslovnosti slov
 Pravopis osvojených slov
a tvarů
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5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace
5.2.1.
5.2.1.1.

Název předmětu: Matematika
Charakteristika předmětu

Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat
znalosti z matematiky v různých situacích občanského a profesního života. V hodinách matematiky proto
vyučující cíleně motivují žáky k řešení matematických problémů; vedou žáky k matematizaci reálných
situací a k posuzování věrohodnosti výsledků; rozvíjejí u žáků schopnost správně se matematicky
vyjadřovat; podporují u žáků důvěru v jejich schopnosti; vychovávají žáky k vytrvalosti, kritičnosti a
týmové spolupráci; budují u žáků pozitivní vztah k matematice.
A. Obsahové vymezení předmětu
Na 1. stupni základního vzdělávání je kladen důraz na budování základů používání matematické symboliky
a jazyka matematiky a na proces řešení problému. Základní matematické pojmy jsou vytvářeny ve čtyřech
tematických okruzích:
1. číslo a početní operace – žáci porozumí pojmu číslo, získají dovednosti v pamětném a písemném
počítání v oboru přirozených čísel, seznámí se s vlastnostmi základních operací s čísly, s odhadem a
s prací s chybou;
2. závislosti, vztahy a práce s daty – žáci si postupně osvojí dovednosti, které souvisejí se zpracováním
dat, seznamují se se závislostmi a jejich zápisy v běžném životě, doplňují a sestavují jednoduché
tabulky a diagramy;
3. geometrie v rovině a v prostoru – žáci získají základní orientaci v rovině a prostoru, učí se poznávat,
určovat, modelovat a znázorňovat jednoduché útvary v rovině i prostoru;
4. nestandardní aplikační úlohy a problémy – u žáků bude rozvíjeno logické myšlení a přechod od
konkrétního myšlení k abstraktnímu.
Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s
ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků.
Výuka matematiky je spojena i s rozvíjením finanční gramotnosti žáků ve shodě se Standardy finanční
gramotnosti. Do učiva jsou zařazeny tyto obsahy: Peníze – způsoby placení; Hospodaření domácnosti –
rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; Finanční produkty – úspory.
Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy
současného světa. Přínos těchto průřezových témat k rozvoji osobnosti žáka je uplatňován průběžně pomocí
následujících tematických okruhů:
Osobnostní a sociální výchova (OSV): Osobnostní rozvoj – Rozvoj schopností poznávání; Kreativita;
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá;
Objevujeme Evropu a svět;
Environmentální výchova (EV): Vztah člověka k prostředí;
Mediální výchova (MV): Tematické okruhy receptivních činností – Kritické čtení a vnímání mediálních
sdělení; Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality.
B. Časové vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Matematika se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci:
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Ročník
Počet hodin

1. stupeň
1.
4

2.
5

3.
5

4.
5

5.
5

C. Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Matematika je vyučován především v kmenových učebnách příslušné třídy, standardní
délka vyučovací hodiny je 45 minut.
K výuce matematiky je využívána učebna s PC, ostatní prostory školy i další podnětná prostředí. Během
výuky matematiky jsou žákům nabízeny rozšiřující aktivity: soutěže, korespondenční semináře a programy
podporující zájem žáků o matematiku (interaktivní výstavy, exkurze apod.).
D. Výchovné a vzdělávací strategie
Matematickým vzděláváním lze významně přispět k utváření a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Učitelé
matematiky k tomu používají následující postupy, metody a formy práce:
Kompetence k učení
Učitel:
- prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem a
správností výpočtu;
- zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání
matematických poznatků a dovedností v praxi;
- pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného experimentu pro
budování pojmů v mysli žáků;
- nácvikem a častým prováděním náčrtů cíleně rozvíjí u žáků zručnost při grafickém vyjadřování;
- používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k využívání digitálních
zdrojů a prostředků k vyhledávání informací, modelování, simulacím, výpočtům a znázorňování.
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- nácvikem řešení úloh s postupným stupňováním jejich náročnosti rozvíjí logické myšlení a úsudek
žáků;
- kladením jednoduchých problémových otázek vede žáky k hledání různých způsobů řešení a k tomu,
aby si uvědomili, které z nich jsou efektivní a které nikoliv;
- vytváří podnětné situace, které žáky vedou k tomu, aby o daném problému přemýšleli, řešili jej a svá
řešení zaznamenali.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou matematizaci
problémů a interpretaci výsledků;
- cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezentovali ostatním
postupy řešení úloh a srozumitelně vysvětlili, proč daný postup zvolili.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle
matematických znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny;
- organizuje vyučovací hodiny tak, aby v případě, že zadanou matematickou úlohu žáci rychle vyřeší,
nabídli svoji pomoc pomalejšímu spolužákovi.
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Kompetence občanské
Učitel:
- povzbuzováním a odpovídajícím hodnocením podporuje u žáků zájem o matematiku a snahu
zlepšovat své výsledky;
- doporučuje žákům postupy pro získání zajímavých dat ze školního prostředí a každodenního života,
která jsou vhodná ke statistickému zpracování.
Kompetence pracovní
Učitel:
- důkladným procvičováním a důslednou kontrolou vede žáky ke správnému a bezpečnému užívání
rýsovacích potřeb a digitálních nástrojů;
- vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si
efektivně naplánovali plnění úkolů.
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5.2.1.2.
Vzdělávací obsah předmětu Matematika
Ročník: první
OČEKÁVANÉ DÍLČÍ VÝSTUPY
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
M-3-1-01

M-3-1-02

M-3-1-03

M-3-1-04
M-3-1-05

M-3-2-01

UČIVO

TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
 spočítá prvky daného souboru;
 Přirozená čísla 1 – 20
 vytvoří skupinu s daným počtem
prvků;
 podle obrázku rozhodne o vztahu
více, méně, porovnává soubory
(i bez počítání);
 využívá univerzální modely čísel;
 napíše a přečte číslice;
 Číslice 0 – 9, čísla 0 – 20
 doplní chybějící čísla v řadě;
 Znaky < , >, =
 porovnává čísla, používá znaky
rovnosti a nerovnosti, řeší slovní
úlohy s porovnáváním čísel;
 využívá číselnou osu, orientuje se na  Číselná osa
ní, zobrazí na ní číslo;
 správně používá pojmy před, za,
hned před, hned za, mezi;
 sčítá a odčítá zpaměti bez přechodu
 Číselný obor 0 – 10, 10 – 20
přes desítku;
ENV – Vztah
 řeší a tvoří slovní úlohy s využitím
 Práce s textem slovní úlohy
člověka k prostředí
sčítání a odčítání bez přechodu přes
(náš životní styl –
desítku;
spotřeba věcí
 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke
v rodině, škole)
vztahu „o x více (méně)“;
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
 čte a nastavuje celé hodiny;
 Struktura času: hodina, den,
týden, měsíc, rok
 orientuje se ve struktuře času;

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY
ČJL:
Psaní číslic a znaků.
Orientace na stránce knihy,
počet slabik.
Čtení slovní úlohy
s porozuměním.
Rozšiřující učivo:
- komutativnost sčítání
- sčítání a odčítání
s přechodem přes desítku
Další náměty do výuky:
- praktické úkoly s využitím
základních jednotek délky
- propedeutika zlomku, vztah
části a celku
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M-3-2-02

M-3-2-03

M-3-3-01

M-3-3-02

 zaznamenává jednoduché situace
 Tabulky a schémata
související s časem pomocí tabulek
a schémat;
 doplní zadanou tabulku;
 orientuje se v jednoduchých
schématech;
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
 rozezná, pojmenuje a načrtne
 Rovinné útvary: čtverec,
základní rovinné útvary, uvede
obdélník, trojúhelník, kruh
příklady těchto útvarů ve svém okolí;  Tělesa: krychle, kvádr, koule,
 rozezná a pojmenuje základní tělesa,
válec
uvede příklady těchto těles ve svém
 Orientace v prostoru: před, za,
okolí;
vpravo, vlevo, nahoře, dole
 orientuje se v prostoru, užívá
prostorové pojmy;
 pomocí stavebnic modeluje rovinné
i prostorové útvary;
 porovná rovinné útvary stejného typu  Porovnávání: větší, menší,
podle velikosti;
stejný, nižší, vyšší
 porovná tělesa stejného typu podle
 Délka úsečky
velikosti;
 Poměřování úseček
 odhaduje a srovnává délky úseček
s využitím pomůcek;

ČJL:
Vyjádření jednoduché
prostorové orientace (např.
procházkou po čtvercové síti).
Rozšiřující učivo:
- prostředí sirkových obrazců
- plán krychlové stavby při
sestavování prostorového
útvaru složeného
z jednotkových krychlí
Další náměty do výuky:
- skládání origami
- parketování daných
obdélníků
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Matematika
Ročník: druhý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

Žák:
M-3-1-01

M-3-1-02

M-3-1-03

M-3-1-04

M-3-1-05

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
 používá přirozená čísla k modelování  Přirozená čísla 1 – 100
situací běžného života;
 Počítání s penězi
 samostatně pracuje s univerzálními
 Peníze: způsoby placení
modely přirozených čísel;
 zapisuje a čte čísla v daném oboru;
 Číselný obor 0 – 100
 počítá po jednotkách a desítkách,
 Lichá a sudá čísla
rozliší sudá a lichá čísla;
 porovnává čísla, chápe rovnost
a nerovnost i v různých významových
kontextech (délka, čas, peníze);
 zobrazí číslo na číselné ose;
 Řád jednotek a desítek
 využívá číselnou osu k porovnání
čísel;
 orientuje se v zápisu desítkové
 Násobilka 2, 3, 4, 5, 10
soustavy, sčítá a odčítá zpaměti
 Součet a rozdíl
dvojciferné číslo s jednociferným
i dvojciferným číslem s přechodem
násobků deseti;
 násobí zpaměti formou opakovaného
sčítání i pomocí násobilky, dělí
zpaměti v oboru osvojených
násobilek;
 řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání
 Strategie řešení úloh z běžného
a odčítání, násobení a dělení;
života
 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke
vztahu „o x více (méně)“;

TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY
ČJL:
Orientace v textu, práce
s knihou, čtení s porozuměním,
věta oznamovací a tázací,
odpověď na otázku.
Rozšiřující učivo:
- komutativnost sčítání
při pamětném i písemném
počítání
- grafické znázornění
slovních úloh
Další náměty do výuky:
- propedeutika zlomků,
význam slov polovina,
čtvrtina, třetina
- modelování násobení
a dělení na různých
souborech

ENV – Vztah
člověka k prostředí
(náš životní styl –
spotřeba věcí,
množství odpadu

Poznámka:
Učitel používá pojmy:
sčítanec, menšenec, menšitel,
činitel, součin, dělenec, dělitel,
podíl, záměna činitelů.
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M-3-2-01

M-3-2-02

M-3-2-03

M-3-3-01

M-3-3-02

ve spojení s „o x
více (méně)“)
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
VMEGS – Evropa
 čte časové údaje na různých typech
 Časové údaje: čtvrt hodiny, půl
a svět nás zajímá
hodin, orientuje se v kalendáři;
hodiny, tři čtvrtě hodiny, celá
(zážitky
hodina
 sleduje různé časové intervaly;
a zkušenosti
 používá vhodně časové jednotky
z Evropy a světa –
a provádí jednoduché převody
zkušenosti
mezi nimi;
s časovými údaji při
 zachycuje výsledky měření pomocí
 Měření délky, hmotnosti
cestování);
tabulek a schémat;
 Jednotky: centimetr, litr,
Objevujeme Evropu
 provádí odhady délky a množství;
kilogram
a svět (život
Evropanů –
odlišnosti při
vážení a měření)
 navrhne a použije tabulku
k organizaci údajů;
 třídí soubor objektů;

Rozšiřující učivo:
- časové tabulky
Poznámka:
Časové intervaly volí učitel
z běžného života žáka, např.
délka vyučovací hodiny, délka
přestávky, délka spánku.

 Tabulková evidence zadaných
údajů

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
 rozezná, pojmenuje a načrtne
 Rovinné útvary: lomená čára,
základní rovinné útvary, uvede
křivá čára, bod, úsečka, přímka,
příklady těchto útvarů ve svém okolí;
polopřímka
 rozezná a pojmenuje základní tělesa,  Tělesa: kužel, jehlan
uvede příklady těchto těles ve svém
okolí;
 pomocí stavebnic modeluje rovinné
a prostorové útvary podle zadání;
 změří délku úsečky, používá jednotky  Práce s pravítkem
délky;
 Jednotky délky: milimetr,
 provádí odhad délky úsečky.
centimetr, metr, kilometr

Rozšiřující učivo:
- kružnice, hranol
- shodnost útvarů
Další náměty do výuky:
- využití čtverečkovaného
papíru
- využití počítačových
programů pro matematiku
na 1. stupni ZŠ
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Matematika
Ročník: třetí
OČEKÁVANÉ DÍLČÍ VÝSTUPY
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
M-3-1-02

M-3-1-03

M-3-1-04

M-3-1-05

 zapisuje a čte čísla v daném oboru;
 počítá po jednotkách, po desítkách
a stovkách, porovnává čísla;
 zobrazí číslo na číselné ose a jejích
úsecích;
 využívá číselnou osu k porovnání čísel;
 rozloží číslo v desítkové soustavě
v oboru do tisíce;
 sčítá a odčítá zpaměti čísla bez
přechodu násobků sta;
 násobí a dělí zpaměti v oboru
osvojených násobilek;
 násobí zpaměti dvojciferná čísla
jednociferným činitelem mimo obor
malé násobilky;
 násobí a dělí součet nebo rozdíl dvou
čísel;
 používá závorky při výpočtech;
 řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání,
odčítání, násobení, dělení;
 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke
vztahu „o x více (méně)“ a „xkrát více
(méně)“;
 ovládá jednoduché řešitelské strategie;

UČIVO

TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
 Číselný obor 0 – 1 000
 Rozklad čísla v desítkové
soustavě
 Číselná osa – nástroj modelování
 Zápis čísla v desítkové soustavě
 Násobilka 6, 7, 8, 9
 Nejbližší, nižší a vyšší násobek
čísla

 Řešitelské strategie: pokus-omyl, ENV – Vztah
člověka k prostředí
řetězení od konce, vyčerpání
všech možností, zjednodušování (náš životní styl –
spotřeba energie ve
spojení s „o x více
(méně)“ a „xkrát
více (méně)“)

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY
ČJL:
Orientace v textu, práce
s knihou, křížovky (sloupec,
řádek), stylizace a reprodukce
odpovědí, významová stránka
slov, čtení s porozuměním,
druhy slov, dějová
posloupnost.
Rozšiřující učivo:
- pohyb po číselné ose
(propedeutika záporných
čísel)
- aritmetické operace i vztahy
mezi čísly v různých
jazycích, různých
kontextech významových
a strukturálních
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M-3-2-01

M-3-2-02
M-3-2-03

M-3-3-01

M-3-3-03

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
VMEGS – Evropa
 využívá časové údaje při řešení
 Jízdní řády
a svět nás zajímá
různých situací z běžného života;
(zážitky
a zkušenosti
z Evropy a světa –
cestujeme letadlem,
lodí, autobusem,
vlakem)
MV – Kritické čtení
 eviduje složitější statické i dynamické  Teplota, teploměr, stupeň celsia
a vnímání
situace pomocí slov a tabulek;
 Evidence sportovních výkonů
mediálních sdělení
 čte a sestavuje tabulky násobků;
 Tabulka jako nástroj pro řešení
(pěstování
úloh
 doplní chybějící údaje do
kritického přístupu
strukturované tabulky podle zadání;
ke zpravodajství
a reklamě – tabulky
cen produktů
z reklamních
letáků)
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
 rozezná, pojmenuje a načrtne rovinné  Klasifikace trojúhelníků
útvary, uvede příklady těchto útvarů
(obecný, rovnostranný,
ve svém okolí;
rovnoramenný)
 třídí trojúhelníky dle délek stran,
 Rovinné útvary: mnohoúhelník
uvede příklady těchto útvarů ve svém
(čtyřúhelník, pětiúhelník,
okolí;
šestiúhelník)
 určí obvod mnohoúhelníku sečtením
 Vrchol, strana, úhlopříčka
délek jeho stran;
mnohoúhelníku
 pomocí stavebnic modeluje rovinné
útvary podle zadání;
 rozezná a modeluje osově souměrné
 Osově souměrné rovinné útvary
rovinné útvary, uvede konkrétní
příklady.

Rozšiřující učivo:
- čtení údajů z grafů,
diagramů, tabulek
- pozorování závislostí
a jejich vlastností
- využití specifických
počítačových programů pro
matematiku na 1. stupni ZŠ
- využití tabulkového
procesoru (např. Excel)
Poznámka:
Učitel používá zjednodušený
model jízdního řádu.

Rozšiřující učivo:
- pravoúhlý trojúhelník
- osa souměrnosti útvarů
v rovině
- využití počítačových
programů pro geometrii
na 1. stupni ZŠ
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Matematika
Ročník: čtvrtý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

Žák:
M-5-1-01

M-5-1-02

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
 využívá při pamětném i písemném
 Komutativnost a asociativnost
počítání komutativnost
a asociativnost sčítání a násobení;
 čte a zapisuje čísla v daném oboru;
 Číselný obor 0 – 1 000 000
 počítá po statisících, desetitisících
 Písemné algoritmy sčítání,
a tisících, používá rozvinutý zápis
odčítání, násobení a dělení
čísla v desítkové soustavě;
 Římské číslice
 porovnává čísla a znázorní je na
 Hospodaření domácnosti:
číselné ose a jejích úsecích;
rozpočet, příjmy a výdaje
 sčítá a odčítá čísla v daném oboru
domácnosti
(zpaměti pouze čísla, která mají
nejvýše dvě číslice různé od nuly);
 písemně násobí jednociferným
a dvojciferným činitelem, písemně
dělí jednociferným dělitelem;
 účelně propojuje písemné i pamětné
počítání (i s použitím kalkulátoru);
 používá římské číslice při zápisu
čísel;

TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY
ČJL:
Správný zápis slovních úloh,
stylizace a reprodukce
odpovědí, čtení
s porozuměním, dějová
posloupnost.
Rozšiřující učivo:
- znázornění celého záporného
čísla na číselné ose
- kmenové zlomky v kontextu
části
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M-5-1-03

M-5-1-04

M-5-1-05

M-5-1-06

 zaokrouhluje přirozená čísla na
statisíce, desetitisíce, tisíce, sta
a desítky;
 provádí odhady a kontroluje
výsledky početních operací (sčítání
a jeho kontrola záměnou sčítanců,
odčítání a jeho kontrola sčítáním,
dělení a jeho kontrola násobením);
 provádí kontrolu výpočtů pomocí
kalkulátoru
 řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání,
odčítání, násobení, dělení a slovní
úlohy se dvěma početními
operacemi;
 řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí
ke vztahu „o x více (méně)“ a „xkrát
více (méně)“;

 vysvětlí a znázorní vztah mezi
celkem a jeho částí vyjádřenou
zlomkem na příkladech z běžného
života
 využívá názorných obrázků
k určování 1/2,1/4, 1/3, 1/5, 1/10
celku
 vyjádří celek z jeho dané poloviny,
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny
 porovná zlomky se stejným
jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny,
třetiny, pětiny, desetiny)

 Zaokrouhlování čísel
 Odhad a kontrola výsledku
 Práce s kalkulátorem

 Matematizace reálné situace

ENV – Vztah
člověka k prostředí
(naše obec – využití
přírodních zdrojů
nacházejících se
v blízkosti bydliště
ve spojení
s „o x více (méně)“
a „xkrát více
(méně)“)
VMEGS
 celek, část, zlomek
Evropa a svět nás
zajímá (zážitky
a zkušenosti
 polovina, čtvrtina, třetina, pětina, z Evropy a světa –
cestujeme letadlem,
desetina
lodí, autobusem,
 řešení a tvorba slovních úloh
vlakem)
k určování poloviny, čtvrtiny,
třetiny, pětiny, desetiny z celku
 čitatel, jmenovatel, zlomková
čára

Poznámky:
skládání origami,mozaiky
krájení dortu, pizzy
zlomkovnice
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M-5-2-01
M-5-2-02

M-5-3-01

M-5-3-02

M-5-3-03

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
VMEGS –
 provádí a zapisuje jednoduchá
 Zásady sběru a třídění dat
Objevujeme Evropu
pozorování (např. měření teploty);
a svět (naše vlast
 používá tabulky k evidenci,
 Strukturovaná tabulka
a Evropa, Evropa
modelování a řešení různých situací;  Sloupkové diagramy
a svět – sběr údajů
 doplňuje údaje, které chybí
o teplotě a jejich
ve strukturované tabulce;
porovnání
 vytvoří na základě jednoduchého
v různých částech
textu tabulku a sloupkový diagram;
světa)
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
 dodržuje zásady rýsování;
 Zásady rýsování
 narýsuje přímku, vyznačí
 Rýsování jednoduchých
polopřímku;
rovinných útvarů
 narýsuje různoběžky a označí jejich  Čtvercová síť
průsečík;
 narýsuje kružnici s daným středem
a poloměrem;
 narýsuje čtverec, obdélník,
trojúhelník ve čtvercové síti;
 měří vzdálenosti, používá vhodné
jednotky délky a převodní vztahy
mezi nimi;
 sčítá a odčítá graficky úsečky,
porovná úsečky podle délky;
 určí délku lomené čáry a obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho
stran;
 sestrojí rovnoběžné a kolmé přímky
pomocí trojúhelníku s ryskou;
 určí vzájemnou polohu přímek
v rovině;

 Jednotky délky a jejich převody:
milimetr, centimetr, metr,
kilometr
 Grafické sčítání a odčítání
úseček
 Obvod mnohoúhelníku
 Vzájemná poloha přímek
v rovině: rovnoběžky,
různoběžky, kolmice

AJ:
Zápis hodin, dnů, měsíců
a roků.

Rozšiřující učivo:
- další rovinné útvary, např.
pravý úhel a pravidelné
mnohoúhelníky
- sítě těles, papírové modely
těles, stavby těles podle
půdorysu
Další náměty do výuky:
- využití počítačových
programů pro geometrii
na 1. stupni ZŠ
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M-5-3-04

M-5-3-05

M-5-4-01

 určí pomocí čtvercové sítě obsah
 Jednotky obsahu: mm2, cm2, m2
čtverce, obdélníku, trojúhelníku
a obsahy porovná;
 používá základní jednotky obsahu;
 rozpozná a znázorní ve čtvercové
 Osová souměrnost rovinného
síti jednoduché osově souměrné
útvaru
útvary;
 určí osu souměrnosti útvaru
překládáním papíru;
 rozpozná a využije osovou
souměrnost i v praktických
činnostech a situacích;
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
OSV – Osobnostní
 využívá úsudek pro řešení
 Řešení úloh úsudkem
rozvoj – Rozvoj
jednoduchých slovních úloh
 Číselné a obrázkové řady
schopností
a problémů.
poznávání (cvičení
dovednosti
zapamatování,
řešení problémů);
Kreativita (cvičení
pro rozvoj
základních rysů
kreativity –
skupinová práce
žáků)

Rozšiřující učivo:
- algebrogramy, magické
čtverce, pyramidy,
zašifrované příklady,
sudoku
- součtové trojúhelníky,
násobilkové obdélníky
Poznámka:
Učitel v hodinách využívá
uvolněné úlohy výzkumu
TIMSS a úlohy z mezinárodní
soutěže Klokan.
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Matematika
Ročník: pátý
OČEKÁVAN
É VÝSTUPY
Z RVP ZV

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

Žák:
M-5-1-02

M-5-1-03

M-5-1-04

 čte a zapisuje čísla v daném oboru;
 počítá po milionech, používá
rozvinutý zápis čísla v desítkové
soustavě;
 porovnává čísla a znázorní je na
číselné ose a jejích úsecích;
 písemně sčítá tři až čtyři přirozená
čísla;
 písemně odčítá dvě přirozená čísla;
 písemně násobí až čtyřciferným
činitelem;
 písemně dělí jednociferným nebo
dvojciferným dělitelem;
 účelně propojuje písemné i pamětné
počítání (i s použitím kalkulátoru);
 zaokrouhluje přirozená čísla na miliony;
 provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v daném oboru;
 provádí kontrolu výpočtu pomocí
kalkulátoru;
 řeší a tvoří slovní úlohy z praktického
života s využitím matematizace reálné
situace;

TEMATICKÉ
OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
 Číselný obor 0 – miliarda
 Písemné algoritmy sčítání,
odčítání, násobení a dělení

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY
ČJL:
Správný zápis slovních úloh,
stylizace a reprodukce
odpovědí, čtení
s porozuměním.
AJ:
Aplikace jednoduchých
početních operací v oboru
přirozených čísel, porovnávání
větší, menší.
Rozšiřující učivo:
- vyjadřování části celku
zlomkem se jmenovatelem
10 nebo 100

 Zaokrouhlování

 Fáze řešení problému: zápis,
grafické znázornění, stanovení
řešení, odhad a kontrola
výsledku, posouzení reálnosti
výsledku, formulace odpovědi

ENV – Vztah
člověka k prostředí
(naše obec: přírodní
zdroje, náš životní
styl: energie a
odpady – komplexní
pojetí úloh včetně
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pochopení významu
a nezbytnosti
ekologického
chování)
M-5-1-05

 vyjádří celek z jeho dané poloviny,
čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny

M-5-1-06

 sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny,
třetiny, pětiny, desetiny) pomocí
názorných obrázků a tyto početní
operace zapisuje

M-5-1-07

M-5-1-08

M-5-2-01

 řešení a tvorba slovních úloh
k určování celku z dané
poloviny, čtvrtiny, třetiny,
pětiny, desetiny
 využití názorných obrázků (např.
čtvercová síť, kruhový diagram,
číselná osa)

VMEGS –
 vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem  desetinné číslo
Objevujeme Evropu
a jeho částí vyjádřenou desetinným
 porovnávání desetinných čísel
číslem na příkladech z běžného života  využití názorných obrázků (např. a svět (život
 přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla
čtvercová síť, kruhový diagram, Evropanů –
odlišnosti při
v řádu desetin a setin na číselné ose,
číselná osa)
vážení a měření)
ve čtvercové síti nebo v kruhovém
diagramu
 porovná desetinná čísla v řádu desetin
a setin
EV – Vztah člověka
 znázorní na číselné ose, přečte, zapíše  číselná osa (kladná a záporná
k prostředí:
a porovná celá čísla v rozmezí – 100
část)
až + 100
 měření teploty, vyjádření dlužné globální oteplování
 nalezne reprezentaci záporných čísel
částky
v běžném životě
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
MV – Kritické čtení
 vybírá z textu data podle zadaného
 Statistické údaje a jejich
a vnímání
kritéria;
reprezentace

Další náměty do výuky:
- krájení dortu, pizzy
- zlomkovnice

Poznámka:
Učitel v hodinách využívá
uvolněné úlohy výzkumu
TIMSS a úlohy z mezinárodní
soutěže Klokan.
Poznámka:
Učitel v hodinách využívá
uvolněné úlohy výzkumu
TIMSS a úlohy
z mezinárodní soutěže
Klokan.

Další náměty do výuky:
- pozorování a měření

AJ:
Porovnání některých
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M-5-2-02

M-5-3-01

M-5-3-03

M-5-3-04

mediálních sdělení
(pěstování
 zjistí požadované údaje z kruhového
 Kruhový diagram
kritického přístupu
diagramu, ve kterém nejsou k popisu
 Finanční produkty: úspory
ke zpravodajství
použita procenta;
a reklamě – využití
jednoduchých
diagramů);
Interpretace vztahů
mediálních sdělení
a reality
(identifikace
zjednodušení
mediovaných
sdělení)
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
 při konstrukcích rovinných útvarů
 Konstrukce čtverce a obdélníku
využívá elementární geometrické
 Konstrukce pravoúhlého,
konstrukce a základní vlastnosti těchto
rovnostranného
útvarů;
a rovnoramenného trojúhelníku
 sestrojí k dané přímce rovnoběžku
 Konstrukce rovnoběžky
a kolmici vedoucí daným bodem
a kolmice daným bodem
pomocí trojúhelníku s ryskou;

 určí pomocí čtvercové sítě obsah
rovinného obrazce, který je tvořen
čtverci, obdélníky a trojúhelníky
a obsahy porovná;

 Složené obrazce ve čtvercové síti

statistických údajů anglicky
mluvících zemí.
Rozšiřující učivo:
- další typy diagramů
Další náměty do výuky:
- využití tabulkového
kalkulátoru ke zpracování
dat

Další náměty do výuky:
- slovní úlohy na obsahy
obdélníku, čtverce (práce
s plánem bytu – velikost
koberce, nákup tapet,
obložení, podlahové plochy
apod.)
- geometrie a výtvarné umění
- využití počítačových
programů pro geometrii
na 1. stupni ZŠ
Další náměty do výuky:
- origami ve čtvercové síti
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M-5-4-01

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
OSV – Osobnostní
 ovládá některé řešitelské strategie,
 Magické čtverce, pyramidy,
rozvoj – Rozvoj
v průběhu řešení nestandardních úloh
sudoku
schopností
objevuje zákonitosti a využívá je.
poznávání (cvičení
dovednosti
zapamatování,
řešení problémů);
Kreativita (cvičení
pro rozvoj
základních rysů
kreativity)

Rozšiřující učivo:
- zašifrované příklady,
hlavolamy, rébusy
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5.3. Název vzdělávací oblasti. Informační a komunikační technologie
Název předmětu: Informatika

5.3.1.

Charakteristika předmětu

5.3.1.1.1.

Vyučovací předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti
- získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií,
orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i
v praktickém životě.
A. Obsahové vymezení předmětu
-

-

-

-

Základy práce s počítačem (žák využívá základní standardní funkce počítače a jeho periferie,
respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem, postupuje poučeně v případě
jejich závady, chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím).
Vyhledávání informací a komunikace (žák při vyhledávání na internetu používá jednoduché a
vhodné cesty, vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích, ověřuje
věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou
návaznost, komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení).
Zpracování a využití informací (žák pracuje v textových a tabulkových editorech s využitím
grafických editorů, vhodně využívá ostatní aplikace, uplatňuje estetická pravidla při práci
s textem a obrázkem, pracuje s daty v souladu se zákony o duševním vlastnictví, využívá
informace z různých zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi nimi, zpracuje a
prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové a grafické formě).
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: EGS, MKV, VDO,
OSV, MV.
B. Časové členění vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Informatika je realizován jako samostatný předmět v 5. ročníku.
Ročník
Počet hodin

1.
-

2.
-

3.
-

4.
-

5.
1

C. Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Předmět je vyučován v kmenové třídě vybavené ICT technikou. Všichni žáci získají základy
práce na počítači pro vstup na 2. stupeň nebo pro přechod na víceleté gymnázium.
D. Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Učitel:
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů,
- vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a
komunikačních technologií v praktickém životě, aby pro toto poznávání využívali
zkušeností s jiným SW, spolupracovali s ostatními žáky, využívali nápovědu (help)
u jednotlivých programů, literaturu apod.
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- umožňuje, aby žáci využívali svých poznámek při praktických úkolech, vede žáky k
pořizování si takových poznámek, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou.
- umožňuje, aby žáci porovnávali informace a poznatky z většího množství
alternativních informačních zdrojů (za účelem dosahování větší věrohodnosti vyhledaných
informací).
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- vede žáky zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení,
pochopení, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou
často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je
více.
- vede žáky nejen k nalézání řešení problémů, ale také k jeho praktickému provedení a
dotažení do konce.
- podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů, samostatnost, tvořivost a
logické myšlení.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- vede žáky k využívání pro komunikaci na dálku vhodné technologie – vyžaduje, aby některé
práce žáci odevzdávali prostřednictvím elektronické pošty.
- dbá, aby žáci při komunikaci dodržovali vžité konvence a pravidla.
- vede žáky, aby využívali při interakci s počítačem logické a algoritmické myšlení,
softwarové a hardwarové prostředky při prezentaci výsledků své práce.
- umožňuje, aby žáci publikovali a prezentovali své názory a myšlenky ( tisk, ppt
prezentace apod.).
- vyžaduje dodržování základních typografických pravidel, dbá na estetický vzhled
výstupního materiálu.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- vede žáky ke kolegiální radě či pomoci, případně aby při projektech pracovali
v týmu, rozdělili a naplánovali si práci, hlídali si časový harmonogram apod.
- umožňuje žákům přizváním k hodnocení prací – hodnotit svoji práci i práci
ostatních, při vzájemné komunikaci žáky vede k ohleduplnosti a taktu, pochopení, že každý
člověk je různě chápavý a zručný.
- vyžaduje dodržování společně dohodnutých pravidel chování, tak aby se vzájemně
žáci nevyrušovali při tvořivé práci.
- je příkladem – podporuje vlastní zkušenosti žáků k využívání při výuce ostatních žáků,
učení se od zkušenějších žáků, kteří mají širší rozhled v oblasti ICT.
Kompetence občanské
Učitel:
- seznamuje žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství,
autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla …), požaduje jejich dodržování
(citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo …)
- vede žáky ke kritickému myšlení při zpracovávání informací jakými jsou obsahy
sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami.
- netoleruje záliby žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům,
nabízí žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým
jevům.
- na konkrétních modelových příkladech demonstruje pozitivní a negativní projevy chování
lidí, neustále monitoruje chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímá
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účinná opatření.
- využívá pomoci a zkušeností odborníků – výchov. poradce, PPP a uplatňuje individuální
přístup k žákům.
- v hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňuje prvky pozitivní motivace, je vždy
připraven komukoli z žáků podat pomocnou ruku.
- respektuje osobnost žáka, jeho práva a záliby, buduje přátelskou a otevřenou
atmosféru při vyučování
Kompetence pracovní
Učitel:
- seznamuje a požaduje dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci
s výpočetní technikou.
- vede žáky k využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru, ke zvýšení
efektivnosti jejich učební činnosti a k racionálnější organizaci jejich práce.
- s žáky provádí základní údržbu hardwarového zařízení, vede je k šetrné práci s výpočetní
technikou.
- vede žáky k využívání ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst.
Vyučovací předmět Informatika se prolíná s dalšími vyučovacími předměty:
- Prvouka, přírodověda, vlastivěda – region, ČR, EU (získávání informací pomocí Internetu),
ochrana zdraví
- Výtvarná výchova – práce s obrázky a textem – plakáty, obaly, přání
- Český jazyk a literatura – práce s textem, sloh, pravopis, komunikace
- Cizí jazyk – práce s textem v cizím jazyku (Microsoft
Word)
- Matematika – jednoduché početní operace, grafické znázornění dat – grafy, rovinné
útvary, plošné objekty
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5.3.1.1.

Vzdělávací obsah předmětu Informatika

Ročník: pátý
OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
ICT-5-1-01

Učivo

témata

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
Postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení se a
- korektně zapne a vypne stanici; přihlásí se a
odhlášení ze sítě
odhlásí ze sítě

ICT-5-1-01
ICT-5-1-02

- vysvětlí význam pojmu HARDWARE
- pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti a zařízení
počítače
- respektuje pravidla bezpečné práce s hardware

HW – HARDWARE
Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný
disk (HDD), operační paměť (RAM), základní
deska, zdroj, mechaniky (disketová, CD, DVD)
Periferie – klávesnice, myš, monitor, tiskárna,
skener, reproduktory …
Jednoduchá údržba počítače, postupy při
běžných problémech s hardware

ICT-5-1-01
ICT-5-1-02

- vysvětlí význam pojmu SOFTWARE
- respektuje pravidla bezpečné práce se software a
postupuje poučeně v případě jejich závady

SW – SOFTWARE = programy

- využívá podobnosti ovládání programů pro OS a
některé klávesové zkratky
- poradí si v základních případech selhání OS

Operační systémy a jejich základní funkce,
Windows – základní informace o systému

ICT-5-1-02

Průřezová

Postupy při běžných problémech se software

VDO – Občan, občanská
společnost a stát (občan
jako odpovědný člen
společnosti) Výstup:
přijímá odpovědnost za
své činy (SW pirátství)
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OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
Učivo
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
Práce s klávesnicí a myší
ICT-5-1-02
- orientuje se na klávesnici, zná funkce
nejdůležitějších kláves (Enter, Esc, Delete, Shift …) Části klávesnice
- s myší ovládá základní operace: klik – výběr,
Pojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení
dvojklik, uchopení a tažení tažení se stisknutým
levým tlačítkem, klik pravým tlačítkem – místní
menu

Průřezová
témata

PRÁCE S PC A NAŠE ZDRAVÍ
- uvede negativní vlivy práce s PC na zdraví a ví, jak Vliv práce na tělesné zdraví (oči, bolesti hlavy,
zvýšená únava, záda, krční páteř, ruce,
je omezit, řídí se správnými zásadami při práci na
PC
kompenzační cvičení)

ICT-5-1-03

ICT-5-3-01

-

PRÁCE SE SLOŽKAMI A SOUBORY
Nejznámější manažery (Total Commander, Správce
orientuje se ve struktuře složek
souborů, Tento počítač, Průzkumník, …)
rozlišuje místní a síťové disky
Pojmy: disk (logický), složka (adresář),
vytvoří soubor, složku
soubor
přejmenuje soubor, složku (zkopíruje, přesune,
Postupy vytvoření, přejmenování, kopírování,
případně odstraní)
přesunu a odstranění složky či souboru,
ukládání souborů.

PRÁCE S GRAFICKÝM EDITOREM
Grafika
- s použitím nástrojů nakreslí obrázek a uloží jej,
Programy na tvorbu obrázků
příp. otevře pro změny a změněný znovu uloží
Uložení vytvořeného obrázku nebo změn,
otevření obrázku
Základní nástroje a možnosti nastavení (tvary
štětce, barvy, základní tvary …)

Rozšiřující učivo:
Práce v aplikaci POWER
POINT
Práce v aplikaci EXCEL
(tvorba jednoduchých
tabulek)
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OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
ICT-5-3-01

Učivo

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM
Textové editory
- ve Wordu napíše krátký text včetně dodržení
Pojem: textové editory (příklady: Poznámkový blok,
základních typografických pravidel, otevře
WordPad, Word …)
existující soubor, upraví vlastnosti písma a
odstavce, příp. vloží obrázek, změní jeho vlastnosti Otevření, formátování a uložení souboru
Pohyb v dokumentu (klávesnice, myš)
a umístí jej v textu
Označení části textu do bloku
- uloží změny na stejné místo nebo jinam, příp. pod
jiným názvem
Psaní, oprava textu (vel. písma s diakritikou,
- chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
další znaky)
Základní typografická pravidla (psaní mezer za
interpunkčními a dalšími znaky)
Písmo – typ, velikost, tučné, kurzíva, podtržené,
barva (panel nástrojů)
Zarovnání odstavce (panel nástrojů)
Vložení obrázku – WordArt, klipart – formát obrázku
(velikost, barvy a čáry – výplň a ohraničení)

Průřezová
témata
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ICT-5-2-01
ICT-5-2-02

-

INTERNET
Vznik, služby internetu
orientuje se v prostředí webu
WWW = world wide web = web
vyhledává webové stránky o určitém tématu
Pohyb po webu (přes hypertextové odkazy, známá
stahuje a ukládá informace z webových stránek
používá hypertextové odkazy, chápe jejich princip adresa, jednoduché vyhledávání)
Ukládání z webu (obrázek, text)
rozumí skladbě internetové adresy

MV – kritické čtení a
vnímání mediálních
sdělení (vztah
mediálního sdělení a
sociální zkušenosti)
Výstup: kriticky
přistupuje k informacím,
ověřuje si zdroje
VMEGS – Evropa a
svět nás zajímá (naši
sousedé v Evropě)
Výstup: vyhledá místa a
události prostřednictvím
internetu
VMEGS – Objevujeme
Evropu a svět (Evropa a
svět)
Výstup: vyhledá
informace o ČR i světě
prostřednictvím
internetu
MKV – Lidské vztahy
(tolerantní vztahy a
rozvíjení spolupráce)
Výstup: komunikuje s
lidmi z různých kultur
prostřednictvím
internetu
VDO – Občan, občanská
společnost a stát
(vzájemná komunikace)
Výstup: zaujme vlastní
stanovisko v pluralitě
názorů
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OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

Dílčí výstupy

Učivo

Průřezová
témata

Žák:
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

ICT-5-2-03

- napíše zprávu
- přečte si došlou zprávu
- smaže zprávu

- zná některé možnosti komunikace přes internet
(Skype, WhatsApp, Facebook)

El. pošta = e–mail
Vztah k internetu
Pojem: poštovní programy (příklady: MS Outlook,
MS Outlook Express)
Spuštění poštovního programu, odeslání zprávy, čtení
došlých zpráv a mazání zpráv
Nevyžádaná pošta
Výhody a rizika komunikačních portálů

MV – Vnímání autora
mediálních sdělení
(identifikování postojů
a názorů autora)
Výstup: posoudí
sdělení z
hlediska záměru
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5.4. Název vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět
5.4.1.

Název předmětu: Prvouka

5.4.2.

Název předmětu: Přírodověda

5.4.3.

Název předmětu: Vlastivěda
5.4.3.1. Společná charakteristika vyučovacích předmětů:

Předměty prvouka, přírodověda a vlastivěda vymezují vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny,
společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňují pohled do
historie i současnosti a směřují k dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým
integrovaným obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání na 1. stupni.
A. Obsahové vymezení předmětu
Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy, děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Utváří si
tak prvotní ucelený obraz světa. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a
jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a
podněty jiných, chránit přírodní a kulturní hodnoty. Rozumět současnému způsobu života, jeho
přednostem i problémům včetně situací ohrožení.
Vzdělávací obsah oboru ČLOVĚK A JEHO SVĚT je členěn do pěti tematických okruhů.
1. Místo, kde žijeme
Žáci se učí poznávat nejbližší okolí, vztahy a souvislosti života v rodině, ve škole, v obci, ve
společnosti. Důraz je kladen na praktické poznávání obce a regionu a na utváření přímých zkušeností
žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly probudit v žácích kladný vztah
k místu bydliště, postupně rozvíjet národní cítění a vztah k naší zemi.
2. Lidé kolem nás
Žáci si osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi. Uvědomují si význam
tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty a rovného postavení mužů a žen. Seznamují
se základními právy a povinnostmi, se světem financí ale i globálními problémy. Získávají prvotní
poznatky a dovednosti budoucího občana demokratického státu.
3. Lidé a čas
Žáci se orientují v dějích a v čase. Podstatou je vyvolat zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu
i celé země. Společně navštěvují památky, muzea apod.
4. Rozmanitost přírody
Žáci zde poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy. Poznávají rozmanitost i proměnlivost živé i
neživé přírody naší vlasti. 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. Poznávají zásady ochrany přírody a jsou vedeny ke
zlepšování životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.
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5. Člověk a jeho zdraví
Žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti. Seznamují se
s vývojem člověka, denním režimem, hygienou, výživou, mezilidskými vztahy atd. Poznávají zdraví
jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Základní poučení o zdraví, nemocech, prevenci
i poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních
situacích, včetně mimořádných událostí. Docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě
člověka.
Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především
tím, že používají názorné pomůcky, pozorují přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové
situace atd.
Koncepce podpory zdraví na ZŠ Stěžery týkající se obsahu, organizace výuky a režimu žáků je
v souladu s programem Pohyb a výživa.
B. Časové vymezení předmětů:
Ročník
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda

1.
2
-

2.
2
-

3.
2
-

4.
2
2

5.
2
2

C. Organizační vymezení předmětů:
Prvouka
Výuka probíhá většinou v kmenové učebně. Některé tematické celky jsou realizovány formou
projektů – krátkodobých či dlouhodobých. Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní
prožitek žáků a propojení s reálným životem praktickou zkušeností žáka (pozorování v terénu,
exkurze, výlety, pokusy…).
Přírodověda:
Výuka probíhá většinou v kmenové učebně a je doplňována exkurzí, přírodovědnými vycházkami,
pozorováním v přírodě, pokusy apod. V průběhu výuky jsou zařazovány projekty.
Vlastivěda
Výuka probíhá většinou v kmenové učebně. Některé tematické celky probíhají formou projektů, jsou
zařazovány vlastivědné vycházky, exkurze a projekce historických filmů. Učivo je propojeno
s regionálními událostmi či památkami.
D. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
-vede žáky k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu
mohli uspět, pomáhá třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií, motivuje
k celoživotnímu vzdělávání, umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky,
encyklopedie, odbornou literaturu
- vede žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a
jejich předcházení.
- vede žáky k poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a
jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti
druhých, včetně chování při mimořádných událostech.
.
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Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- zařazuje metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami, učí
je řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, vyhledávat informace
vhodné k řešení problémů, vede je k účelnému rozhodování a jednání v různých situacích
ohrožení života.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- vede žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní,
bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, k bezpečné komunikaci prostřednictvím
elektronických médií, k pojmenovávání pozorované skutečnosti, podporuje u žáků prezentaci
svých myšlenek a názorů, vede k vzájemnému naslouchání a spolupráci.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují, respektují názory a zkušenosti druhých,
učí je věcně argumentovat, zajímá se o názory, zkušenosti a náměty žáků.
Kompetence občanské
Učitel:
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, učí žáky poznávat a chápat rozdíly
mezi lidmi, bezkonfliktně komunikovat, vede je ke kulturnímu a tolerantnímu chování a
jednání na základě respektu.
- vede žáka k orientaci problematice peněz a cen a odpovědnému spravování osobního
rozpočtu

Kompetence pracovní
Učitel:
- umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat, vede žáky k utváření
pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti, ke správnému užití pomůcek,
vybavení a techniky, k dodržování vymezených pravidel, k ověřování a hodnocení výsledků
své činnosti, umožňuje každému žákovi zažít úspěch.
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5.4.3.2.

Vzdělávací obsah předmětu Prvouka

Ročník: první
OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
ČJS-3-1-01
ČJS-3-1-02

ČJS-3-2-01

MÍSTO, KDE ŽIJEMNE
Domov
- zvládne bezpečně cestu do školy
- rozpozná riziková místa a situace
Škola
Nebezpečná místa a situace
- pojmenuje obec, ve které žije a obec, ve
které chodí do školy
- pečuje o čistotu a pořádek v okolí školy,
třídí odpad

-

ČJS-3-2-02

Učivo

-

LIDÉ KOLEM NÁS
Rodina
orientuje se v rodinných vztazích (rodiče,
sourozenci,
prarodiče)
Škola
uvědomuje si roli školáka a vztahy ke
Etické zásady (pravidla slušného chování)
spolužákům
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
vyjmenuje běžná povolání

Průřezová
témata
ENV – Vztah člověka
k prostředí (řešení
odpadového hospodářství)
Výstup: třídí odpad

MKV – Lidské vztahy
(lidská solidarita)
Výstup: uznává právo
všech žít společně a
podílet se na spolupráci
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ČJS-3-3-01

ČJS-3-3-03

LIDÉ A ČAS
Roční období

- dokáže vyjmenovat roční období
s charakteristickými znaky
- vyjmenuje dny v týdnu
- určuje správný čas na celé hodiny
- na příkladech porovná minulost a současnost
(oslavy svátků v minulosti a dnes)

ČJS-3-4-01

-

ČJS-3-4-02

-

Týden
Hodiny

ROZMANITOST PŘÍRODY
uvede rozdíly v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
rozliší strom, keř, bylinu
Stavba rostlin
najde rozdíly mezi ptáky a zvířaty
Ptáci
Domácí zvířata
pojmenuje užitková hospodářská zvířata,
domácí zvířata a jejich mláďata
Přírodní jevy
pozná a pojmenuje specifické přírodní jevy
Práce na zahradě
osvojí si poznatky o práci sadaře a zahradníka

ENV – Lidské aktivity a
problémy
životního prostředí
(zemědělství a životní
prostředí)
Výstup: uvádí
příklady
ekologického
zemědělství
ENV– Vztah člověka k
prostředí
(nerovnoměrnost života na
Zemi)
Výstup: porovnává
rozdílné podmínky
prostředí a rozdílný
život na Zemi
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ČJS-3-5-01

ČJS-3-5-03
ČJS-3-5-02
ČJS-3-5-02

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Člověk
- rozezná základní části lidského těla
Péče o zdraví
- rozlišuje pojmy zdraví a nemoc
Osobní hygiena
- zvládá základní hygienické návyky a
Výživa
denní stravovací a pitný režim
- seznámí se s Pyramidou výživy pro děti,
Věci a činnosti kolem nás
vysvětlí, co vyjadřují jednotlivé
potravinové skupiny
Bezpečné trávení volného času
- třídí ovoce a zeleninu
- vysvětlí, proč se nesmí bavit s neznámými lidmi
- řídí se základními pravidly silničního provozu
(přechod pro chodce, semafor)
- využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času

ENV – Základní
podmínky života
(voda)
Výstup: vysvětlí význam
vody pro lidské aktivity
a ochranu její čistoty
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Prvouka
Ročník: druhý
OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
ČJS-3-1-01

ČJS-3-1-02

ČJS-3-2-01
ČJS-3-2-02

ČJS-3-3-01
ČJS-3-3-02

MÍSTO, KDE ŽIJEME
Cesta do školy
- cestou do školy se orientuje podle důležitých
budov a rozliší nebezpečná místa v
nejbližším okolí
- rozpozná dopravní značky v nejbližším
Dopravní značky
okolí školy a cestou domů
- zná větší města a přírodní zajímavosti v okolí své Obec a okolí
obce
LIDÉ KOLEM NÁS
- objasní význam své činnosti (třídí odpad)
Moje rodina
- orientuje se v rodinných vztazích (teta, strýc,
bratranec, sestřenice)
Povolání
- vnímá odlišnosti svých spolužáků
- pojmenuje povolání svých rodičů

LIDÉ A ČAS
Rok, měsíc, den
- vyjmenuje měsíce v roce
Orientace v čase
- orientuje se v čase (¼ h, ½ h, ¾ h, celá)
Regionální pověsti
- seznámí se s některými pověstmi spjatými
s místem, v němž žije

Učivo

Průřezová
témata

VMEGS – Evropa a svět
nás zajímá
(rodinné příběhy,
zážitky) Výstup:
seznamuje se s
kulturním životem
v jiných zemích
Evropy
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OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
ČJS-3-4-01

ČJS-3-4-02
ČJS-3-4-03
ČJS-3-5-01
ČJS-3-5-03
ČJS-3-5-01

ČJS-3-5-02

Učivo

Průřezová
témata

ROZMANITOST PŘÍRODY
Proměna přírody během roku
- pozoruje a popíše proměny v
přírodě v jednotlivých ročních
Přírodní živly
Voda, vzduch
obdobích, charakterizuje specifické
přírodní jevy a z nich vyplývající
rizika vzniku mimořádných situací
- roztřídí přírodniny podle určujících znaků
- provede jednoduchý pokus
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Hygiena a čistota
- uplatňuje hygienické návyky
Naše zdraví
- odmítne komunikaci s neznámými lidmi
- chápe pravidelnost denního režimu
- pokusí se o sestavení Pyramidy výživy pro děti
- pokusí se o přiřazení potravin do potravinových
skupin
- zvládne skladbu snídaně a školní svačiny a
odhadne velikost porce
- rozezná ovoce a zeleninu a jejich užitkovou část
- chápe nutnost pitného režimu, volí vhodné nápoje
a množství
- určí potraviny s obsahem vody
- seznámí se s nebezpečím reklamy v oblasti výživy
Drogy
- rozlišuje pojmy nemoc a úraz
Tísňová volání
- uvede příklady škodlivých látek
Osobní bezpečí, bezpečné chování
- ovládá způsoby komunikace s operátory
tísňových linek
- rozeznává nebezpečí různého charakteru

VDO – Občan, občanská
společnost a stát (zákl.
principy a hodnoty –
právo, spravedlnost)
Výstup: učí se
samostatnosti, důvěře
Projekt: Kočičí
zahrada
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Prvouka
Ročník: třetí
OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
ČJS-3-1-01

-

ČJS-3-1-02

-

ČJS-3-1-03

ČJS-3-2-01
ČJS-3-2-02

-

Učivo

Průřezová
témata

MÍSTO, KDE ŽIJEME
Škola a její okolí
vyznačí cestu do školy v jednoduchém plánu
svého bydliště
Plánky, mapy obce a místní krajiny
Pravidla silničního provozu
orientuje se v základních pravidlech
silničního provozu pro chodce
Naše město
začlení místo svého bydliště k příslušné
současnost (podniky, doprava, okolí, zajímavosti)
spádové oblasti
minulost (významné stavby a pomníky)
objasní význam památníků před budovou
Kultura, sport a životní prostředí naší obce
naší školy
rozliší umělé a přírodní prvky v okolní
krajině

LIDÉ KOLEM NÁS
Člověk – charakter a chování
- charakterizuje rozdělení rolí v rodině a vztahy
Rodina, její členové a význam
mezi nimi
- hodnotí schopnosti a dovednosti svých spolužáků Zaměstnání a profese rodičů
- jmenuje firmy a podniky obce, kde pracují rodiče Třída a její kolektiv – soužití a chování lidí
Právo a spravedlnost

MKV – Lidské vztahy
(právo
všech lidí žít společně a
podílet se na
spolupráci)
Výstup: uvědomí si
význam tolerance,
integrace a empatie v
lidském soužití.
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OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
ČJS-3-3-01

-

ČJS-3-3-02

-

ČJS-3-3-03

-

ČJS-3-4-01

-

ČJS-3-4-02

-

ČJS-3-4-03

-

Učivo

Průřezová
témata

LIDÉ A ČAS
Hodiny a čas
orientuje se v čase, určí hodiny s minutami a
Současnost a minulost v našem životě
digitální čas
Naše obec a okolí – stavby, osobnosti a historické
vyjmenuje významné osobnosti regionu
události
pojmenuje významné kulturní a historické
památky
objasní významné události nejen v regionu
zná některé pověsti a báje spjaté s místem
bydliště a okolím
Soužití lidí
uplatňuje poznatky o činnostech člověka, na
Zvyky a tradice
příkladech porovnává minulost a přítomnost
ROZMANITOST PŘÍRODY
popíše a porovná proměny přírody v jednotlivých Proměna přírody
ročních obdobích, prokáže schopnost účinně se Ochrana člověka ve spojení s riziky v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích
chránit za vzniku mimořádných událostí
Živá a neživá příroda
(modelové situace)
Přírodniny a lidské výtvory
rozliší základní přírodniny živé a neživé
Člověk a příroda – rozmanitost, význam, ochrana
přírody také v lokalitě svého bydliště
vysvětlí, proč chráníme přírodu
provádí elementární pokusy s různými látkami
při použití jednoduchých pomůcek

ENV – Lidské aktivity a
problémy
životního prostředí (vliv
průmyslu na prostředí,
odpady a hospodaření s
nimi)
Výstup: uvědomí si
význam přírody a
její ochrany

72

ČJS-3-5-01

ČJS-3-5-02
ČJS-3-5-03
ČJS-3-5-04

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Člověk – části těla, orgány a jejich význam, smysly
- dodržuje základní hygienické návyky
- vysvětlí význam zdravého způsobu života pro
člověka
- dodržuje pitný režim, sestaví celodenní jídelníček Správná životospráva, výběr a způsob uchování
tak, aby strava odpovídala zásadám zdravé výživy potravin
- učí se vybírat správnou skladbu potravin
- orientuje se v datu spotřeby
- zná zásady správné hygieny při uchovávání
Hygiena
potravin a nápojů
Výživa
- určí doporučené množství vody během dne
- ví, co způsobuje nedostatek tekutin v organismu
- pojmenuje a sestaví pět denních jídel
- orientuje se v Pyramidě výživy a pokouší se ji
samostatně sestavit
- jmenuje nápoje a potraviny
z tzv. „zákeřných kostek“
- aktivně se seznamuje s původem potravin
- vnímá obsah reklamy, porovnání s Pyramidou
výživy
- posoudí nebezpečí drog
Drogy – nebezpečí
- chová se obezřetně a požádá o pomoc v případě Nemoc a úraz
potřeby
- dokáže adekvátně reagovat na pokyny dospělých Rizika v přírodě
při mimořádných událostech

ENV – Základní
podmínky života
(význam vody, ovzduší,
půdy, energie atd. pro
život člověka) Výstup:
uvědomí si podmínky
života a možnosti jejich
ohrožení

73

5.4.3.1.
Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda
Ročník: čtvrtý
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OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
ČJS-5-4-01

ČJS-5-4-03

ČJS-5-4-04

ČJS-5-4-07

ČJS-5-2-05
ČJS-5-4-05

Učivo

ROZMANITOST PŘÍRODY
Příroda živá a neživá
- chápe a vysvětlí vztah mezi přírodou živou a
neživou, popíše příklad negativního a
Společenstva živých organismů, jejich třídění
pozitivního
(rostliny, houby, živočichové)
jednání člověka vůči přírodě
- zkoumá základní společenstva v oblasti
Stavba těla hub, rostlin a živočichů (u nejznámějších
našeho regionu, chápe vzájemné vztahy mezi
organismy, jejich vzájemnou potřebnost a popíše druhů), průběh a způsob života
příklad přizpůsobení se prostředí
Životní podmínky živých organizmů, životní potřeby
- popíše a porovná životní projevy a
a projevy
cykly zkoumaných organismů
- třídí zkoumané organismy do jednotlivých
Potravní řetězec, přizpůsobování organizmů danému
skupin,
prostředí
používá jednoduché klíče a atlasy, vyhledává
potřebné informace v encyklopediích, na
Rovnováha v přírodě
internetu,
příp. během návštěvy muzea
- podle stručných instrukcí provede
jednoduchý pokus, zaznamená jeho
průběh a vyhodnotí výsledky
- poukáže na souvislost mezi pěstováním
rostlin a péčí o zdraví člověka
- zapojuje se aktivně do zlepšování životního
prostředí (škola, její okolí, domov)
- dokáže popsat souvislost mezi stavem
životního prostředí a zdravím člověka

Průřezová
témata
ENV – Ekosystémy (les,
pole,
louka, potok)
Výstup: odpovědně se
staví k ochraně přírody,
chápe její význam,
vysvětlí svá stanoviska a
názory
ENV – Vztah člověka k
prostředí (příroda obce
a její ochrana) Výstup:
upozorní na lidské
aktivity, které vedou k
zhoršování životního
prostředí, navrhne
řešení problému
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ČJS-5-4-06

- popíše možnosti vzniku povodní a požárů,
vysvětlí ostatním nebezpečí vyplývající
z těchto událostí
- ví, jak se má zachovat při bouřce
- na modelové situaci prokáže, že se naučil,
jak se má při takovýchto situacích
zachovat

Mimořádné události a rizika, postup v případě
ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén)
Požáry, příčiny, prevence vzniku, evakuace při
požáru

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

ČJS-5-5-04

- ošetří drobná poranění, v modelových situacích
reaguje na dopravní nehodu, na případ
uštknutí jedovatým hadem, požití
jedovatých hub nebo plodů – předvede
možnost rychlého přivolání pomoci či její
poskytnutí
- uvede příklady škodlivých látek, uvědomuje si
nebezpečí použití drog
- používá základní pravidla silničního provozu
jako
chodec i cyklista
- ví o možných rizicích dopravního provozu a
dokáže
je eliminovat
- jako chodec i jako cyklista se chová ohleduplně
k ostatním účastníkům silničního provozu

Základní pravidla silničního provozu
Dopravní značení
Chování v silničním provozu
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Přírodověda
Ročník: pátý
OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
ČJS-5-4-02

Učivo

ROZMANITOST PŘÍRODY
- zdůvodní význam Slunce pro život na Zemi
Člověk a neživá příroda
Sluneční soustava
- popíše princip střídání ročních období
Roční období a jejich střídání
- vyjmenuje názvy planet sluneční soustavy
Den a noc, délka dne v jednotlivých ročních
- vysvětlí pohyby Země (Měsíce)
obdobích
- popíše složení vzduchu a objasní jeho význam
Zemská
pro život
přitažlivost
- zkoumá charakteristické znaky základních
Vzdušný obal
společenstev v různých podnebných pásech
Země
na Zemi, uvede typická zástupce živých
organizmů
Život v různých podnebných pásech
- v encyklopedii poznává některé živé
organizmy jednotlivých podnebných pásů
- zdůvodní význam vody v přírodě, její
důležitost pro přírodu
- popíše některá cizokrajná zvířata chovaná v ZOO Voda v krajině
- používá atlasy zvířat

Průřezová
témata
ENV – Základní
podmínky života
(ochrana biologických
druhů) Výstup:
vyjadřuje se k
problémům životního
prostředí
ENV – Vztah člověka k
prostředí (příroda obce
a její ochrana) Výstup:
upozorní na lidské
aktivity, které vedou k
zhoršování životního
prostředí, navrhne
řešení problému
ENV – Základní
podmínky života
(voda)
Výstup: vede k
angažovanosti v řešení
problémů spojených s
ochranou životního
prostředí
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ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
ČJS-5-5-01
ČJS-5-5-02
ČJS-5-5-03
ČJS-5-5-05
ČJS-5-5-06
ČJS-5-5-08

ČJS-5-5-07

ČJS-5-5-03

- pojmenuje části jednotlivých orgánových soustav
lidského těla a popíše jejich základní funkce a
význam pro lidské tělo
- popíše jednotlivé etapy lidského života, orientuje
se ve vývoji dítěte před a po narození
- vysvětlí zásady správné životosprávy (zdravá
strava,
pohyb a odpočinek, prevence)
- v modelových situacích si vyzkouší odmítnutí
návykové látky, reakci při oslovení cizí osobou a
podobné rizikové momenty
- uplatňuje ohleduplné chování k opačnému
pohlaví, seznamuje se s vhodnými a bezpečnými
způsoby sexuálního chování, přiměřenému jejich
věku
- ošetří drobná poranění
- v modelových situacích si vyzkouší záklon hlavy
při zástavě dechu a provedení KPR
(kardiopulmonální resuscitaci), zástavu masivního
krvácení a přivolání RZP
- umí uložit zraněného v bezvědomí do
stabilizované polohy
- seznamuje se svými právy a povinnostmi a
účelným využitím svého času během dne
- popíše vliv skladby potravin a pitného režimu
na vývoj člověka (pestrost, množství stravy,
živiny)

Lidské tělo, stavba těla, základní funkce a projevy, VDO – Občanská
životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi
společnost a škola
mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj
(demokratická atmosféra)
jedince
Výstup: podílí se na rozvoji
Péče o zdraví - zdravý životní styl, denní režim,
disciplinovanosti a
správná výživa, skladba a uchování potravin, pitný sebekritiky
režim
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS)
Prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných
poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena
Partnerství, manželství, rodičovství, základy
sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině,
partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka
vztahu, etická stránka sexuality
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a
duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný
způsob volání na tísňovou linku
Návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací
automaty a počítače, závislost, odmítání
návykových látek, nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických médií
Osobní bezpečí, šikana, týrání, sexuální a jiné
zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích
Naše tělo a zdraví
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5.4. 3.4. vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda
Ročník: čtvrtý
OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:

Učivo

Průřezová
témata

MÍSTO, KDE ŽIJEME; LIDÉ KOLEM NÁS
ČJS-5-1-01
ČJS-5-1-02

ČJS-5-1-04

ČJS-5-1-05

ČJS-5-1-06

- určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem
ke krajině a státu
- rozlišuje mezi náčrty, plány a základní typy
map, vyhledává na mapách jednoduché údaje
- vysvětlí význam vzájemné pomoci při ztrátě
orientace v krajině (bezpečný pohyb a
pobyt v přírodě)
- zařadí obec do příslušného kraje, zná jméno
starosty obce Stěžery, pojmenuje krajské město
- vyhledává kulturní, přírodní, historické
zajímavosti svého kraje v encyklopediích, na
internetu, při návštěvě muzeí
- zprostředkuje ostatním zkušenosti,
zážitky a zajímavosti z vlastních cest po
kraji
- rozlišuje státní symboly a zdůvodní jejich
význam
- zná jméno prezidenta republiky
- dodržuje demokratické principy ve třídě, nalézá
je v samosprávě obce, státu

Naše vlast, naše obec
Mapy, typy map
Orientace v krajině

ČR – územní členění
Kraje a krajská města

ČR – základy státního zřízení, státní správa
a samospráva
ČR – demokratický stát
Volby
Státní symboly
Armáda ČR

MKV – Etnický původ
(různé
způsoby života)
Výstup: porovnává
způsob života a
myšlení, respektuje
odlišnosti lidí
VDO – Občan, občanská
společnost a stát (úloha
občana v demokratické
společnosti) Výstup:
spoluvytváří
demokratické principy ve
třídě
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OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
ČJS-5-1-03
- vypráví podle vlastních zkušeností o pobytu
v známých pohořích, porovnává s typem
krajiny svého regionu
- objasní význam vody pro život člověka i
význam stavby přehrad pro krajinu, jmenuje
nejbližší
rybníky, řeky, přehrady, vysvětlí jejich význam
- charakterizuje podnebí regionu
- vysvětlí význam půdy, objasní nutnost její
ochrany, jmenuje důležité plodiny pěstované v
regionu
- zná nejdůležitější průmyslové podniky v regionu
- uvede příklady nerostných surovin těžících
se v okolí a význam jejich těžby pro kraj
- objasní význam vzniku CHKO pro život člověka
- jmenuje některé chráněné druhy rostlin a
živočichů vyskytujících se v blízkém okolí
ČJS-5-2-04

- v modelových situacích odhadne a
zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
vysvětlí a chápe, proč nemůže mít vše, co
si přeje a co se mu líbí
- vysvětlí, proč by měl člověk spořit, kdy si
může půjčit finance (výše půjčky), a jak
probíhá splácení dluhů (doba, úroky)

Učivo

Průřezová
témata

Povrch ČR
Vodstvo ČR
Podnebí a počasí
Půda a zemědělství
Nerostné bohatství a průmysl
Ochrana přírody

Vlastnictví, rozpočet domácnosti (příjmy a výdaje)
Hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby
placení, banka jako správce peněz, úspory, půjčky

ENV – Základní
podmínky života (voda a
půda)
Výstup: objasní význam
vody a půdy pro život na
Zemi
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ČJS-5-3-01

-

ČJS-5-3-02

-

-

ČJS-5-3-03
ČJS-5-3-04

LIDÉ A ČAS
České země v pravěku
na vybraných příkladech porovnává a hodnotí
Keltové na našem území
způsob života a práci předků v
Příchod Slovanů
minulosti a současnosti
Sámův kmenový svaz
pracuje s časovými údaji k pochopení vztahů
Velkomoravská říše
mezi dějí a jevy
Rod Přemyslovců
informace o historických pramenech vyhledá v
Český stát za vlády Lucemburků
knihovnách, muzeích, encyklopediích, na
Husitské války
internetu
První Habsburkové na českém trůně (zakládání osad
vypráví příběhy z nejstarších dějin
a měst, pěstování plodin, řemeslná výroba, těžba
surovin, život na dvoře, život a práce poddaných–
život ve městě a na vesnici)

- zná nejznámější pověsti o vzniku své obce nebo
významných historických a kulturních
památkách regionu, zdůvodní jejich význam
- na základě znalostí života a osudu významných
historických osobností vyjádří svůj postoj k
rodné zemi a k národnímu kulturnímu dědictví
- popíše románskou a gotickou stavbu,
uvede příklady z okolí

Naše nejstarší minulost v pověstech
Regionální památky
Typické
znaky
románského,
a renesančního slohu

gotického
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Ročník: pátý
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OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:

Učivo

Průřezová
témata

MÍSTO, KDE ŽIJEME; LIDÉ KOLEM NÁS
ČJS-5-1-01
ČJS-5-1-02

ČJS-5-1-03
ČJS-5-1-04

ČJS-5-2-01
ČJS-5-2-02

- vyhledává jednoduché údaje o přírodních
podmínkách Evropy a polokoulí
- vyhledává kulturní, přírodní, historické
zajímavosti v encyklopediích, na internetu, při
návštěvě muzeí
- zprostředkuje ostatním zkušenosti,
zážitky a zajímavosti z vlastních cest
- dodržuje demokratické principy ve třídě, nalézá
je v samosprávě obce, státu
- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl
a dohodne se na společném postupu řešení
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ČJS-5-1-05

- zařadí obec do příslušného kraje,
orientuje se na mapách,
zná jméno starosty Obce Stěžery

Kraj, v němž žijeme
ČR – demokratický stát
Praha – hlavní město ČR
ČR – součást společenstva hospodářsky
vyspělých států
Sousední státy ČR
Evropa – jeden ze světadílů
Cestujeme po Evropě
Práva a svobody občanů v demokratickém státě
Principy demokracie, mezilidské vztahy,
komunikace

VMEGS – Jsme Evropané
(kořeny a
zdroje evropské civilizace)
Výstup: iniciuje zájem
žáků o……..
MKV – Etnický původ
(různé
způsoby života)
Výstup: porovnává
způsob života a
myšlení, respektuje
odlišnosti lidí
VDO – Občan, občanská
společnost a stát (úloha
občana v demokratické
společnosti) Výstup:
spoluvytváří
demokratické principy ve
třídě
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OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
ČJS-5-2-03
-rozpozná ve svém okolí jednání a chování,
která se už nemohou tolerovat a která
porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy
ČJS-5-2-04

ČJS-5-2-05

ČJS-5-3-01

-

-

-

Průřezová
témata

VDO – Občanská
Pravidla slušného chování, základy etiky,
ohleduplnost vůči druhým, zvládání vlastních emocí společnost a škola
(demokratická atmosféra)
Výstup: podílí se na rozvoji
Kultura a její podoby a projevy, kulturní instituce
disciplinovanosti a
Vlastnictví, rozpočet domácnosti (příjmy a výdaje), sebekritiky
zadlužení, korupce, reklamace

- 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
Člověk a technika
- poukáže v nejbližším společenském a přírodním
Technické prostředky v rodinách
prostředí na změny a některé problémy a navrhne
Elektrická energie, elektrárny
možnosti zlepšení životního prostředí
Životní prostředí
Člověk a výroba
Vliv těžby surovin
Ochrana přírody

ČJS-5-3-02

Učivo

LIDÉ A ČAS
Doba pobělohorská
na vybraných příkladech porovnává a hodnotí
Život v barokní době ( 17. a začátek 18. století)
způsob života a práci předků v
Ve školních lavicích
minulosti a současnosti
Světlo rozumu ( druhá polovina 18. století)
pracuje s časovými údaji k pochopení vztahů
Život na vesnici ( 18. století)
mezi ději a jevy
Manufaktury a první stroje
informace o historických pramenech vyhledá v
Obrození měšťanské společnosti
knihovnách, muzeích, encyklopediích, na
internetu
vypráví příběhy z nejstarších dějin

EV – Lidské aktivity
(problém
životního prostředí)
Výstup: aktivně se
podílí na ochraně
životního prostředí EV–
Základní podmínky
života (přírodní zdroje)
Výstup: vnímá hodnoty
okolního světa
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ČJS-5-3-03

- rozeznává současné a minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší
vlasti

Z poddaného člověka občan (1848)
Stroje ovládly život
Národ sobě

ČJS-5-3-04

- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území
v minulosti a současnosti
- na základě znalostí života a osudu významných
historických osobností vyjádří svůj postoj k
rodné zemi a k národnímu kulturnímu dědictví

Češi a Němci
Směřujeme k samostatnosti

- objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů

Od totalitní moci k demokracii

ČJS-5-3-05

Tvář Československé republiky
Válečná a poválečná léta
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5. 5. Název oblasti: Umění a kultura
5.5.1. Název předmětu: Hudební výchova
5.5.1.2. Charakteristika předmětu
V hudební výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a
jazykem hudebního umění. Učí se s nimi tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření.
Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým
zkušenostem chápat.
A. Obsahové vymezení učiva
-

-

-

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních instrumentálních, hudebně-pohybových a
poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a
jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace.
V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe
obsahovými doménami HV.
HV by měla být předmětem citového prožitku, uvolnění a radosti, výchovou budoucích
návštěvníků koncertních síní, obohacením estetického vnímání světa.
Vokální činnosti - práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu a
posilování správných pěveckých návyků (hlasová hygiena).
Instrumentální činnosti - hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci
závisí na úrovni hudebního rozvoje jednotlivých žáků. Poslechové činnosti – aktivní vnímání
znějící hudby, poznávání hudby ve všech žánrových, stylových i funkčních podobách.
Hudebně pohybové činnosti - reagování na hudbu pomocí pohybu, gest a tance podle úrovně žáků a
podmínek ve škole.
B. Časové členění předmětu

Ročník
Počet hodin

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

C. Organizační členění předmětu
-

-

Žáci pracují během vyučovací hodiny ve třídách s využitím audiovizuální techniky, s
použitím hudebních nástrojů (pianino, elektrické varhany). Učitel využívá různých forem a
metod práce i dostupných učebních pomůcek pro dosažení a rozvoj klíčových kompetencí.
Obsah učiva je vymezen v tabulkách učebních osnov jednotlivých ročník

Průřezová témata
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: OSV, MKV, EGS (viz učební osnovy).
D. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky, umožňuje každému žákovi
zažít úspěch, vede ho a motivuje k dalšímu studiu.
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Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- sleduje pokrok všech žáků, vede žáky k vzájemnému naslouchání a spolupráci, k aplikaci
osvědčených postupů.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- zajímá se o náměty, názory, zkušenosti žáků, vytváří příležitosti pro relevantní
komunikaci mezi žáky – účinně se zapojují do diskuse, vhodně reagují.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé, vzájemně si naslouchali a efektivně
spolupracovali, respektovali se, podporuje žákovu sebedůvěru.
Kompetence občanské
Učitel:
- vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy hudební děl, umožňuje žákům, aby se
podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků, vede žáky k
respektování kulturního dědictví a k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům.
Kompetence pracovní
Učitel:
- sleduje pokrok všech žáků, vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků,
symbolů, k užívání různých nástrojů a vybavení, požaduje dodržování dohodnutých postupů a kvality.
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5.5.1. 3. Vzdělávací obsah předmětu Hudební výchova
Ročník: první.
OČEKÁVA Dílčí výstupy
NÉ
VÝSTUPY Žák:
Z RVP ZV
HV-3-1-01 HV-3-1-02 HV-3-1-03 HV-3-1-04 -

HV-3-1-05 HV-3-1-06 -

Učivo

VOKÁLNÍ A RYTMICKÉ ČINNOSTI
Pěvecký a mluvní projev (dýchání, výslovnost,
zpívá podle svých možností intonačně čistě a
nasazení a tvorba tónu)
rytmicky přesně v jednohlase
Hudební rytmus
dbá na správné dýchání a držení těla
provádí hlasová a dechová cvičení
vytleská rytmus podle vzoru
INSTRUMENTÁLNÍ A HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
Hra na hudební nástroje z OrfOrffovaeova
používá dětské rytmické hudební nástroje
instrumentáře
pojmenuje běžné hudební nástroje
Rytmizace a melodizace, hudební hry (ozvěna…)
zkoordinuje pohyb na znějící hudbu
Pohybové vyjádření hudby
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpívaný
Kvalita tónů
rozlišuje krátké a dlouhé tóny, silné a slabé, vysoké a
Hudba vokální a instrumentální, lidský hlas a
hluboké
hudební nástroje
pozná běžné hudební nástroje podle zvuku
pozná hymnu ČR

Průřezová
témata

MKV – Etnický původ
(rovnocennost všech
etnických skupin)
Výstup: vnímá rytmy
a hudbu etnických
skupin
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Hudební výchova
Ročník: druhý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV
HV-3-1-01
HV-3-1-02

HV-3-1-03

HV-3-1-04
HV-3-1-06
HV-3-1-05

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:
VOKÁLNÍ A RYTMICKÉ ČINNOSTI
- zpívá na základě svých možností intonačně čistě Mluvený a pěvecký projev (hlasová hygiena,
a rytmicky správně v jednohlase
dovednost, zpěv)
- provádí dechová a hlasová cvičení
Hudební rytmus
- vytleská rytmus podle říkadel a písní
Základní hudební pojmy
- rozlišuje rytmus pomalý a rychlý,
melodii stoupavou a klesavou
- poznává pojmy notová osnova, nota, houslový
klíč

INSTRUMENTÁLNÍ A HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
Různé jednoduché doprovody
- doprovodí jednoduchou píseň na rytmické
nástroje
Hra na hudební nástroje
- doplní zpěv jednoduchými doprovody hrou na
Pohybové vyjadřování hudby
tělo (tleská, bubnuje, vyťukává apod.)
- pohybuje se podle daného rytmu
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
Běžné hudební nástroje
- pozná a rozliší podle zvuku běžné hudební
Hudební styly (pochody, ukolébavky)
nástroje
Poslech vážné hudby
- rozpozná píseň pochodovou a ukolébavku
Hymna ČR
- seznamuje se s vážnou hudbou
- pozná hymnu a porozumí smyslu textu

Průřezová
témata
MKV – Lidské vztahy
(právo
lidí společně také
pracovat a kulturně žít,
udržovat tolerantní
vztahy a rozvíjet
spolupráci) Výstup:
podílí se na spolupráci v
kulturní oblasti a
respektuje odlišné
možnosti a schopnosti
žáků
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Hudební výchova
Ročník: třetí
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV
HV-3-1-01
HV-3-1-02
HV-3-1-05
HV-3-1-03

HV-3-1-04
HV-3-1-06

Dílčí výstupy

Učivo

Žák:
-

VOKÁLNÍ A RYTMICKÉ ČINNOSTI
zpívá na základě svých dispozic
provádí dechová a hlasová cvičení
Takt 2/4, 3/4
vytleská dvoudobý a třídobý takt
Notová osnova, nota celá, půlová, čtvrťová
pojmenuje notovou osnovu
Dvojhlas (kánon)
seznámí se s pojmy nota celá, půlová, čtvrťová
Dynamická znaménka – p, mf, f
rozlišuje dynamiku

-

INSTRUMENTÁLNÍ A HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
rozlišuje běžné nástroje dechové, smyčcové
Hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře
doprovází písně na rytmické nástroje
Hudební improvizace
vytleská a rytmizuje říkadla
Taktování
rozliší rytmus valčíku a polky
Pohybový doprovod
pohybově vyjádří hudbu

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- poslouchá vybrané skladby vážné hudby
- získává informace o životě a díle B. Smetany, V. B. Smetana, V. Novák
Nováka
- poslechem pozná a naučí se text hymny ČR

Průřezová
témata

EGS – Objevujeme
Evropu a
svět (Naše vlast a
Evropa) Výstup:
poznává díla
významných
evropských
skladatelů
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Hudební výchova
Ročník: čtvrtý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

Dílčí výstupy
Žák:

HV-5-1-01

-

HV-5-1-05

-

HV-5-1-03
HV-5-1-04

HV-5-1-06

Učivo

-

Průřezová
témata

VOKÁLNÍ A RYTMICKÉ ČINNOSTI
Pěvecký a mluvený projev (pěvecké dovednosti,
zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase, dvojhlase hlasová hygiena)
Hudební rytmus
a kánonu
Kánon a dvojhlasý zpěv
provádí dechová a hlasová cvičení
zná pojmy repetice, pomlka
pozná dynamická znaménka p, mf, f a užívá
je v písních
seznamuje se s pojmem stupnice
INSTRUMENTÁLNÍ A HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, Hra na hudební nástroje (Orffův instrumentář)
drnkací, bicí
Rytmizace a melodizace
doprovodí písně na rytmické nástroje
Taktování (dvoudobý takt)
pohybově vyjádří rytmus polky
Polka

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
Hudební výrazové prostředky a hudební prvky
- poslechem rozezná hudební nástroje
Hudební styly a žánry
- poslouchá vybrané skladby vážné a taneční
Lidský hlas
hudby
Představitelé klasické hudby
- získává informace o životě a díle B. Smetany,
A. Dvořáka, V. Nováka
Hymna ČR
- pozná písně v dvoudobém taktu
- zazpívá hymnu ČR

MKV – Kulturní
diference
(poznávání vlastního
kulturního zakotvení)
Výstup:
respektuje kulturu
různých etnik
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Hudební výchova
Ročník: pátý
OČEKÁVANÉ
Dílčí výstupy
VÝSTUPY Z RVP
ZV
Žák:
HV-5-1-01

-

-

-

HV-5-1-03
HV-5-1-04

Učivo

Průřezová
témata

VOKÁLNÍ A RYTMICKÉ ČINNOSTI
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě Pěvecký projev, postoj, hlasová hygiena, pěvecké
dovednosti
a rytmicky přesně v jednohlase, dvojhlase a
Hudební rytmus, artikulace
kánonu
Stupnice
provádí dechová a hlasová cvičení
Notový záznam
seznamuje se s pojmem stupnice C dur a se
Hudební styly a žánry
základními dynamickými znaménky, které
používá v písních
zná původ státní hymny a podle svých
možností ji zazpívá

INSTRUMENTÁLNÍ A HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
Hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře
- doprovodí písně na rytmické a melodické
nástroje
Jednoduché taneční kroky (polka, valčík)
- pohybově vyjádří rytmus polky a valčíku
Lidová a umělá píseň
- rozpozná rozložení hudebních
Dirigent a orchestr
nástrojů v symfonickém orchestru

VMEGS – Jsme
Evropané (kořeny a
zdroje evropské
civilizace) Výstup:
iniciuje zájem žáků o
osobnostní vzory
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HV-5-1-06
HV-5-1-05

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
Hudební nástroje strunné, dechové, bicí
Smyčcový orchestr

- poslechem rozezná hudební nástroje
- poslouchá vybrané skladby vážné,
taneční a církevní hudby
Taktování: dvoudobý a třídobý takt
- poslechem pozná písně v dvoudobém a
třídobém taktu
- získává informace o životě a díle B. Smetany, A. Představitelé klasické hudby
Dvořáka, V. Nováka
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5.5.2. Název předmětu: Výtvarná výchova
5.5.2.1. Charakteristika předmětu
Předmět Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím
výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznávání směřuje jednak
k tomu, aby se žáci učili rozumět výtvarnému umění, rozumět jeho jazyku a významům, aby se učili
chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako nedílnou součást svého duchovního života a
bohatství společnosti.
A. Obsahové vymezení předmětu:
Výtvarná výchova je zaměřena na kultivaci schopností žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, prožívat
jej, objevovat v něm estetické hodnoty a ty pak chránit, případně i zmnožovat. Žák se učí používat
co nejširší škálu výtvarných výrazových prostředků – plošných (malba, kresba, koláž, grafika…)
i prostorových (papírové modely, drátěné modely, práce s přírodním materiálem, keramika…).
Poznává základní výtvarné teorie (teorie barev, kánon, perspektiva…) a učí se s nimi pracovat.
Tím rozvíjí svoji přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svoji fantazii a prostorovou
představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. Výtvarná výchova tak významně napomáhá
utváření kreativní stránky jeho osobnosti.
Obsah učiva je vymezen v učebních osnovách pro 1. období (1. – 3. ročník) a pro druhé období
(4. – 5. ročník)
B. Časové vymezení předmětu:
Ročník
Počet hodin

1.
1

2.
2

3.
1

4.
2

5.
1

C. Organizační vymezení předmětu:
Předmět výtvarná výchova je vyučován jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenové
učebně, zařazena je i práce v přírodě, návštěvy památek, výstav nebo galerií. Žáci používají běžné výtvarné
potřeby i výtvarné techniky, formou besed, praktickou činností a návštěvou výstav se seznamují s méně
obvyklými výtvarnými metodami.
D. Výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
- vede žáky k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů, k
aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření, k zaujímání a vyjadřování jejich postoje k vizuálně
obraznému vyjádření.
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů, k samostatnému
kombinování vizuálně obrazných elementů k dosažení obrazných vyjádření,
k přemýšlení o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření – k zaujímání postojů.
Učí žáky využívat získaná poznání při vlastní tvorbě.
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Kompetence komunikativní
Učitel:
- zapojuje žáky do diskuze, učí je respektovat názory druhých, obohacuje jejich slovní
zásobu o odborné termíny z výtvarné oblasti – žáci pojmenovávají vizuálně obrazné elementy,
porovnávají je.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- vede žáky k tvořivé a kolegiální spolupráci, k respektování různorodosti téhož
vizuálně obrazného vyjádření, k možnosti alternativního přístupu.
Kompetence pracovní
Učitel:
- vede žáky k samostatnému užívání vizuálně obrazné techniky, k dodržování
hygienických a bezpečnostních pravidel, k dodržování stanovených úkolů a termínů,
k dokončení práce, směřuje žáky k využívání návyků a znalostí v další činnosti.
Kompetence občanské
Učitel:
- pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům, vede je k chápání a
respektování estetických požadavků na životní prostředí.
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5.5. 2. 2. Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova
Ročník: první - třetí
OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
VV-3-1-01
VV-3-1-02

VV-3-1-03

VV-3-1-04

VV-3-1-05

- dokáže rozlišit a pojmenovat linie, tvary, objekty,
objemy a barvy pomocí vlastních vjemů a prožitků
- do tvorby se promítají vlastní zkušenosti vnímání
světa kolem sebe
- kombinuje odlišné linie, tvary, objekty, objemy a
barvy
- vnímá rozdíl mezi plochou a prostorem
- jednotlivé předměty a objekty vnímá různými smysly
- volí vhodné prostředky pro jejich vyjádření
- je schopný interpretovat svoji tvorbu
- odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní
zkušeností
- na základě vlastní zkušenosti zapojuje do
komunikace obsah své vlastní tvorby

Učivo

Průřezová
témata

Grafika: grafické stopy, frotáž, soutisk,
otisk prstů
Kresba: měkkou pastelkou, voskovkami,
fixami, pastely, perokresba,
Malba: vodovými barvami, temperami
míchání barev (barevný kruh)
Prostorová tvorba: muchláž, kašírování
Práce s materiálem: obtisky, koláž
Práce s netradičními nástroji a materiály
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Výtvarná výchova
Ročník: čtvrtý - pátý
OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:

Učivo

témata

VV-5-1-01

VV-5-1-02

VV-5-1-03
VV-5-1-04

VV-5-1-05

VV-5-1-06
VV-5-1-07

- při vlastní tvorbě pojmenovává jednotlivé prvky
vizuálně obrazného vyjádření a porovnává je na
základě vztahů (světlostní poměry, barevné
kontrasty, proporční vztahy a jiné)
- užívá a kombinuje prvky výtvarné tvorby ve
vztahu k celku
- v plošném vyjádření linie a barevné plochy
- v objemovém vyjádření modelování a
skulpturální postup
- v prostorovém vyjádření ve vztahu k vlastnímu
tělu
- vědomě se zaměřuje na projevení vlastních
životních zkušeností
- v plošné, objemové a prostorové tvorbě nalézá
vhodné prostředky pro vyjádření; využívá další
smysly
- osobité vnímání uplatňuje k přístupu k realitě
- využívá prostředky a postupy současného výtvarného
umění
- porovnává různé interpretace své tvorby a přistupuje
k nim jako ke zdroji inspirace
- na základě vlastní zkušenosti zapojuje do
komunikace obsah své vlastní tvorby

Průřezová

Grafika: linoryt, suchá jehla,
vosková technika
Kresba měkkou tužkou, rudkou, uhlem,
dřívkem
Malba vodovými barvami, temperovými
barvami
Prostorová tvorba: drátkování, pedig,
kašírování
Práce s materiálem: mandala, seno-slámo
hraní
Práce s netradičními nástroji a materiály
Kombinované techniky
Batika
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5.6. Vzdělávací oblast:
5. 6. 1. Název předmětu: Tělesná výchova
5.6.1.2. Charakteristika předmětu
Předmět 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.
A. Obsahové vymezení předmětu:

-

Předmět je rozdělen do několika oblastí
činnosti ovlivňující zdraví (rozvoj vytrvalosti, síly a obratnosti, cvičení pro odstranění svalových
dysbalancí, uvolňovací cvičení, využití pohybu pro relaxaci)
činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
činnosti podporující pohybové učení (vytváření pohybového stereotypu na základě ukázky a
metodických řad, využívání motorické paměti)
zároveň zahrnuje zdravotní tělesnou výchovu (pomáhá při nápravě obtíží pohybového aparátu)
společně s tím se zaměřuje na zásady chování při mimořádných událostech spojených s první
pomocí (požár, povodeň, autonehoda apod.)

Obsah učiva je vymezen v tabulkách učebních osnov pro 1. a 2. období.
B. Časové vymezení předmětu:
Ročník
Počet hodin

1.
3

2.
3

3.
3

4.
3

5.
3

C. Organizační vymezení předmětu
Žáci s přihlédnutím ke sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně v těsné blízkosti areálu školy, na hřišti
Sokola Stěžery, na školní zahradě, ve volné přírodě nebo v bazénu.
Od prvního ročníku je zařazena výuka plavání (1., 2., 3., a 4. ročník).
Žáci mají možnost zúčastnit se sportovně poznávacího pobytu (1. – 3. ročník – letní; 4. – 5. ročník zimní).
D. Výchovně vzdělávací strategie předmětu tělesná výchova
Kompetence k učení
Učitel:
- vede žáky k osvojení si základního tělocvičného názvosloví, učí je cvičit podle
jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení, změřit základní pohybové výkony a porovnat je s
předchozími, orientovat se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích. Učitel
umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo
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výsledky.
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- směřuje žáky k uplatňování zásad bezpečného chování ve sportovním prostředí a
k adekvátní reakci v situaci úrazu spolužáka, k řešení problémů v souvislosti s nesportovním
chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím.
- dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby jim v činnostech pomáhá.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- vede žáky ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a
soutěžích, učí je reagovat na základní povely a pokyny a k tomu, aby je sami i vydávali, zorganizovali
jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty
- vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých, vytváří příležitost pro relevantní
komunikaci.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- vede žáky k jednání v duchu fair–play – dodržování pravidel, označení přestupků,
respektování opačného pohlaví, zvládání pohybové činnosti ve skupině
- zadává žákům úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat, umožňuje každému žákovi
zažít úspěch.
Kompetence občanské
Učitel:
- vede žáky k realizaci pravidelného pohybového režimu a projevování přiměřené
samostatnosti a vůle pro zlepšení své zdatnosti, k spojování své pohybové činnosti se zdravím, k
zařazování si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení, ke kritickému myšlení, hodnocení
cvičení i k učení být ohleduplný a taktní
- umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků.
Kompetence pracovní
Učitel:
- požaduje dodržování dohodnuté kvality práce
- umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat
- vede žáky k využívání získaných znalostí v běžné praxi a k uplatňování hlavních zásad hygieny a
bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě
- učí je používat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní
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5.6.1. 3. Vzdělávací obsah předmětu : Tělesná výchova
Ročník: první - třetí
OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
TV-3-1-05

TV-3-1-02

TV-3-1-02

Učivo

Průřezová
témata

PRŮPRAVNÁ A POŘADOVÁ CVIČENÍ
Nástup – dvojřad, zástup,
- provádí nástup dle pokynů
Rozpočet – první, druhý,
- zvládá základní přípravu organismu před
Povely – Pozor! Rozchod! Vpravo a vlevo v bok!
pohybovou aktivitou
Průprava před pohybovou aktivitou
- provádí zahřívací, protahovací a uvolňovací cviky
GYMNASTIKA
Cviky pro správné držení těla
- zvládá osvojené pohybové aktivity na úrovni svých
Cvičení síly, obratnosti, vytrvalosti, rychlosti
pohybových možností
Rozběhy, odrazy – výskok do kleku
- zvládá základní přípravné prvky pro cvičení na
Nácvik přeskoku, kotoulů
nářadí
Rytmické a gymnastické činnosti s hudbou
ATLETIKA
Nízký a vysoký start
- provádí základní přípravné prvky pro atletické
Běh na 50 m, běh k metě a vytrvalostní běh 300 m
disciplíny
Skok z místa
- chápe správnou taktiku běhu, hodu a skoku, dle
Skok daleký s větším odrazovým limitem
svých možností tyto aktivity provádí
Hod na cíl, hod kriketovým míčkem
- pohybuje se v přírodě, zvládá přírodní překážky
- pravidelně se účastní a porovnává své výsledky ve
školní testové baterii

Testová baterie motorických dovedností

ENV– Vztah člověka
k prostředí
(náš životní styl a
naše životní
prostředí)
Výstup:
uvědomuje si
vliv prostředí
na vlastní
zdraví a zdraví
ostatních lidí
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OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
TV-3-1-02
TV-3-1-03

-

TV-3-1-02

-

Učivo

SPORTOVNÍ HRY A SOUTĚŽE
Příprava pro práci s míčem
aktivně se účastní jednoduchých týmových soutěží a
Házení a chytání míče, jednoduché přihrávky,
pohybových činností
dribling
ovládá a respektuje základní pravidla her
Výchozí hry – přehazovaná, na jelena, všichni proti
uvědomí si porušení pravidel
všem apod.
je schopen soutěžit v družstvu
Vybíjená
jedná a chová se v duchu fair–play

DOPLŇKOVÉ SPORTY
Plavání – plavecký styl prsa a znak, skoky do vody
plave dle svých možností
adaptuje se na vodní prostředí a dodržuje základní
pravidla hygieny plavání
Cyklistika
zvládá jízdu na kole na dopravním hřišti
zná jednoduchá pravidla silničního provozu
Bruslení – jízda vpřed a vzad, zastavení
bruslí dle svých možností
Turistika , pobyt v přírodě
pohyb v terénu

Průřezová
témata

MKV–
Princip
sociálního smíru
a
solidarity
(nekonfliktní život a
spolupráce v různých
skupinách, vzájemná
tolerance
a
pochopení) Výstup:
zohledňuje slabší
jedince a
spolupodílí se
na vytvoření
zdravého
klima
Základní plavecký
výcvik 2., 3. ročník
(+1.ročník ve
spolupráci s rodiči )
Dopravní hřiště
Dle možnosti i
kolečkové brusle
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TV-3-1-04
TV-3-1-01

BEZPEČNOST PŘI TV
Bezpečnost, základy první pomoci při úrazu
- respektuje a dodržuje pravidla bezpečnosti při
Správné oblečení pro sportovní aktivity, ochranné
sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve
pomůcky
vodě a na ledě
- chápe význam sportování pro zdraví, některé aktivity
nabízené v hodinách Tv využívá ve svém volném čase
VÝCHOVA K PRAVIDELNÉMU POHYBU
Pohyb a pohybové aktivity – míčové hry a soutěže,
- chápe nutnost pravidelného, přiměřeného a
atletika, gymnastika
dostatečného pohybu
Pyramida pohybu
- seznámí se a pracuje s Pyramidou pohybu
Korektivní, protahovací a posilovací cvičení
- dokáže se připravit na pohybové aktivity a sportovní
činnosti (zahřátí organismu, protažení, oblečení)
Testová baterie (2 x ročně)
- zjišťuje, vyhodnocuje a porovnává vlastní pohybové
výkony se svými předchozími
Základy moderních a netradičních sportů (např. florbal,
- zdokonaluje se v nabízených pohybových aktivitách
pálkové hry, frisbee a ringo)
(umožněno navýšenou časovou dotací)
- seznamuje se s netradičními sporty
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Tělesná výchova
Ročník: čtvrtý – pátý
OČEKÁVANÉ Dílčí výstupy
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Žák:
TV-5-1-01
TV-5-1-02

TV-5-1-07

TV-5-1-01
TV-5-1-03
TV-5-1-05

Učivo

PRÚPRAVNÁ A POŘADOVÁ CVIČENÍ
Řada, dvojřad, zástup, rozpočet
- zvládá základní přípravu organismu před
pohybovou aktivitou
Povely (Pozor! Pohov! Rozchod! Vpravo v bok!
Vlevo v bok! Čelem vzad!)
- provádí cviky pro zahřátí, protahovací cviky a
Příprava ke sportovnímu výkonu
uvolnění
- provádí nástup dle pokynů
- užívá základní tělocvičné názvosloví, cvičí podle
jednoduchého nákresu či popisu cvičení

GYMNASTIKA
Cvičení pro správné držení těla
- zvládá osvojené pohybové aktivity na úrovni svých
Cvičení síly, obratnosti, vytrvalosti, rychlosti
pohybových předpokladů
Rozběhy, odrazy – výskok do dřepu, skrčka,
- zvládá základní přípravné prvky pro cvičení na
roznožka
nářadí
- je schopen zhodnotit pohybovou aktivitu u sebe i
u spolužáků

Průřezová
témata
MKV – Lidské vztahy
(příčiny a
důsledky
diskriminace)
Výstup:
respektuje
odlišnosti
ostatních žáků –
sportovců
(etnikum)
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TV-5-1-01
TV-5-1-03

TV-5-1-05

TV-5-1-09

TV-5-1-01
TV-5-1-03

TV-5-1-06
TV-5-1-05

TV-5-1-08

ATLETIKA
Nízký a vysoký start
- zvládá základní přípravné prvky pro atletické
Běh na 6O m, vytrvalostní běh, štafetový běh
disciplíny
Skok daleký s přesností odrazu
- chápe taktiku běhu, skoku, hodu, dle svých
Hod kriketovým míčkem
možností tyto aktivity provede
Orientační běh
- pohybuje se v přírodě, překonává přírodní
překážky
- je schopen zhodnotit pohybovou aktivitu u
sebe i u spolužáků (Testová baterie,
Pyramida pohybu), v případě vlastních
Testová baterie motorických dovedností
nedostatků si stanoví reálné cíle vedoucí ke
zlepšení
- pravidelně se účastní a porovnává své
výsledky ve školní testové baterii
SPORTOVNÍ HRY A SOUTĚŽE
- aktivně se účastní týmových a pohybových činností a Hry s basketbalovým a volejbalovým míčem, střelba
na koš, střelba na cíl, přihrávky (jednoruč, obouruč,
soutěží
dribling)
- vytváří varianty osvojených pohybových her
Kopaná, florbal, vybíjená, přehazovaná
- dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice
družstva a dodržuje ji
- uvědomuje si následky porušení pravidel pro sebe a
družstvo
- jedná a chová se v duchu fair–play
- je schopen zhodnotit pohybovou aktivitu u sebe i u
spolužáků
- připraví pro spolužáky jednoduchou pohybovou
činnost, hru nebo soutěž

VMEGS – Jsme
Evropané
(olympionismus,
mezinárodní
soutěže)
Výstup: uvědomuje
si a objasní význam
sportu pro
vzájemné
porozumění a
přátelství mezi
lidmi různých
národů
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TV-5-1-01
TV-5-1-03

TV-5-1-10

TV-5-1-04

DOPLŇKOVÉ SPORTY
Plavecký styl – prsa, znak, kraul, plavání pod vodou,
- plave dle svých možností
skoky do vody
- adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje základní
pravidla hygieny plavání
Cyklistika
- zvládá jízdu na kole na dopravním hřišti
- zná základní pravidla silničního provozu
Bruslení – jízda vpřed, vzad, překládání, zastavení
- bruslí dle svých možností
Turistika
- pohyb v terénu
- dokáže si vyhledat informace o možnostech trávení
volného času sportováním ve svém okolí (nabídka
místních sportovních oddílů, informace v tisku, na www
stránkách …

Základní plavecký
výcvik 2. – 4.
ročník

Dle možnosti i
kolečkové brusle

Informace o nabídce sportování

BEZPEČNOST PŘI TV
Bezpečnost, první pomoc při úrazu
- respektuje a dodržuje pravidla bezpečnosti při
sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, v
plaveckém bazénu, na koupališti
- užívá a volí vhodnou sportovní obuv a oblečení

EV – Vztah člověka k
Prostředí (zdraví
člověka Výstup:
uvědomuje si
význam sportu pro
zdraví
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VÝCHOVA K PRAVIDELNÉMU POHYBU
Pohyb a pohybové aktivity – míčové hry a soutěže,
- vysvětlí nutnost pravidelného, přiměřeného a
atletika, gymnastika
dostatečného pohybu
Pyramida pohybu
- dokáže se připravit na pohybové aktivity a sportovní
Korektivní, protahovací a posilovací cvičení
činnosti (zahřátí organismu, protažení, oblečení)
- zjišťuje, vyhodnocuje a porovnává vlastní pohybové
Testová baterie (2 x ročně)
výkony se svými předchozími
- zdokonaluje se v nabízených pohybových aktivitách
Základy moderních a netradičních sportů (např. florbal,
(umožněno navýšenou časovou dotací)
pálkové hry, frisbee a ringo)
- hraje některé moderní a netradiční sporty a zná jejich
základní pravidla
- ví, kde vyhledá informace
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Vzdělávací obsah předmětu Název oblasti: Člověk a svět práce
5.7.1. Název předmětu: Pracovní činnosti
5.7.1.2. Charakteristika předmětu
Vyučovací předmět pracovní činnosti je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen
všem žákům. Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky.
Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických
okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na
věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce.
A. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen na čtyři tematické okruhy: práce s drobným materiálem,
konstrukční činnosti, pěstitelské práce, příprava pokrmů. Vzdělávání v tomto vyučovacím předmětu
směřuje k:
pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu výsledků práce
osvojení základních pracovních dovedností a návyků, k organizaci a plánování práce
vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů
poznání, že technika je úzce spojena s pracovní činností člověka
objektivnímu poznání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám
ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
chápání práce a praktické činnosti jako příležitosti k seberealizaci
orientaci v různých oborech lidské činnosti
Žáci pracují s běžnými, dostupnými materiály, pracovními pomůckami, náčiním a nářadím.
Obsah učiva je vymezen v tabulkách učebních osnov pro 1. a pro 2. období
B.

Časové vymezení vyučovacího předmětu
Ročník
Počet hodin

C.

1.
1

2.
1

3.
1

4.
1

5.
1

Organizační vymezení vyučovacího předmětu

Předmět pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 1. – 4. ročníku.
Probíhá ve třídách, na školní zahradě, prostranstvích v okolí školy a v jídelně školy.
Je realizován formou vyučovacích hodin, ve kterých výrazně převažují praktické činnosti.
Do výuky mohou být začleňovány exkurze, krátkodobé projekty.
Při práci žáci používají ochranné oblečení, jsou vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny
D. Výchovně a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
Učitel:
- vede žáky k osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých
pracovních oblastí, k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě,
pozoruje pokrok u všech žáků.
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Kompetence k řešení problémů
Učitel:
zadává úkoly způsobem, který umožňuje žákům volbu různých postupů, snaží se
rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů.
Kompetence komunikativní
Učitel:
- vede žáky k užívání správné terminologie, k rozšiřování slovní zásoby v oblasti
pracovních materiálů, nástrojů, nářadí a pomůcek, učí je popsat postup práce, žáci se
domlouvají na společném postupu práce, komunikují při možném problému, hledají řešení
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci, k respektování názorů a nápadů
druhých, ke společnému snažení o dosažení kvalitního výsledku
Kompetence občanské
Učitel:
- vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i
společných výsledků práce, umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své
činnosti nebo výsledky, umožňuje každému žákovi zažít úspěch.
Kompetence pracovní
Učitel:
- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání
ochranných pracovních prostředků, k správným způsobům užití materiálu a pracovních
nástrojů
- zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnostech
pomáhá
- učí žáky správně a zodpovědně zacházet s pracovními pomůckami
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Vzdělávací obsah předmětu Pracovní činnosti
Ročník: první - třetí
OČEKÁVANÉ
Dílčí výstupy
VÝSTUPY Z RVP
ZV
Žák:
ČSP-3-1-01

ČSP-3-1-02

ČSP-3-2-01

Učivo

témata

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Práce s papírem, kartonem
- mačká, trhá, lepí, stříhá, vystřihuje, překládá a
skládá papír
- vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru
Práce s přírodním materiálem
- třídí přírodní materiál, opracovává ho,
navléká, aranžuje, pracuje podle slovního
návodu nebo předlohy
Práce s textilem, koláže
- stříhá a lepí textil
- navlékne jehlu, udělá uzel, šije předním a
zadním stehem
- přišije knoflík
- vyrobí jednoduchý textilní výrobek
Práce s modelovací hmotou
- modeluje jednoduché tvary těles, zvířat, květin
- udržuje pořádek na pracovním místě
- dokáže pracovat podle slovního návodu a předlohy
- sestavuje stavebnicové prvky
- montuje a demontuje stavebnici
- pracuje podle předlohy

Průřezová

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
Práce se stavebnicí

ENV – Vztah člověka
k prostředí
(možnosti a
způsoby ochrany
zdraví)
Výstup: poskytne
nebo zajistí první
pomoc při úrazu
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OČEKÁVANÉ
Dílčí výstupy
VÝSTUPY Z RVP
ZV
Žák:
ČSP-3-3-02
ČSP-3-3-01

-

ČSP-3-4-02
ČSP-3-4-01

Učivo

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
pečuje o pokojové květiny, otírá listy, zalévá, kypří Pěstitelské práce – pokojové rostliny
Setí – pěstování rostlin ze semen ve třídě
zaseje semena
provádí pozorování a zhodnotí
výsledky pozorování
Léčivé byliny
sbírá léčivé byliny

PŘÍPRAVA POKRMŮ
Příprava pokrmů – základní vybavení kuchyně, výběr
- dodržuje základy správného stolování a
a nákup potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla
společenského chování
- připraví tabuli pro jednoduché stolování
správného stolování, zdravá strava
- orientuje se v základním vybavení kuchyně
- připraví jednoduchý pokrm studené kuchyně
- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
- snaží se vyhledat datum spotřeby na potravinách

Průřezová
témata

ENV: Základní
podmínky života
(půda)
Výstup: uvědomuje
si důležitost půdy
jako zdroje výživy
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Pracovní činnosti
Ročník: čtvrtý - pátý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV

-

ČSP-5-1-02

-

ČSP-5-1-03

-

ČSP-5-1-04

-

ČSP-5-2-02
ČSP-5-2-03

Učivo

Žák:

ČSP-5-1-01

ČSP-5-2-01

-

Dílčí výstupy

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Práce s přírodninami, modelovací hmotou, papírem a
vytváří přiměřenými pracovními operacemi a
kartonem, textilem
postupy na základě své představivosti různé
Pracovní pomůcky a nástroje – funkce, využití
výrobky z daného materiálu
využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu
udržuje pořádek na pracovním místě

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
Práce se stavebnicemi, sestavování modelů
- provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž
- pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtku
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu

Průřezová
témata
ENV – Vztah člověka
k prostředí
(prostředí a zdraví)
Výstup: dodržuje
zásady hygieny a
bezpečnosti práce,
poskytne první
pomoc při úrazu
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OČEKÁVANÉ
Dílčí výstupy
VÝSTUPY Z RVP
ZV
Žák:
ČSP-5-3-01
ČSP-5-3-02

-

ČSP-5-3-03

-

ČSP-5-3-04

-

ČSP-5-4-01
ČSP-5-4-02
ČSP-5-4-03

-

ČSP-5-4-04

-

-

Učivo

Průřezová
témata

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
Pěstitelské činnosti – základní podmínky pro pěstování
provádí jednoduché pěstitelské činnosti
vede jednoduché pěstitelské pokusy a pozorování rostlin, péče o pokojové rostliny
Setí a sázení – pěstování rostlin ze semen v
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové
místnosti, množení rostlin odnožemi a řízkováním
i jiné rostliny
Práce na zahradě, úprava okolí školy
volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Příprava pokrmů – vybavení kuchyně, výběr a nákup
orientuje se v základním vybavení kuchyně
potravin, příprava pokrmu
připraví samostatně jednoduchý pokrm
Úprava stolu, správné stolování
dodržuje pravidla správného stolování
Zdravá strava – zdravý životní styl
a společenského chování
udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
v kuchyni
snaží se vyhledat datum spotřeby na
potravinách

VMEGS – Evropa a
svět nás zajímá
(zvyky a tradice
národů Evropy)
Výstup: podle
vlastních zážitků
vypráví o
kulinářských
specialitách
navštívených zemí,
popř. jednoduchý
pokrm připraví,
respektuje tamější
zvyklosti i výběr
surovin pro přípravu
pokrmů
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Školní vzdělávací program ZV, Základní škola; Škola v pohybu je doplněn nepovinným
předmětem Hravá angličtina v 1. a 2. ročníku.
Nepovinný předmět Hravá angličtina
Charakteristika předmětu
Konkrétním cílem výuky hravé angličtiny je seznámení žáků s cizím jazykem. Prioritou
výuky je rozvíjení schopnosti žáka porozumět jednoduchým situacím v cizím jazyce. Žáci
jsou vedeni k samostatnému učení sledováním vlastního pokroku. Mají možnost využívat ICT
(interaktivní tabule) jako prostředku, který umožňuje hravý přístup k získávání informací.
Vyučovací předmět Hravá angličtina vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a patří svým
obsahem do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
A. Obsahové vymezení předmětu
V 1. a 2. ročníku se jedná především o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku a vytváření
pozitivního vztahu k tomuto vyučovacímu předmětu a zejména o rozvoj vhodných učebních
postupů a strategií, které se mají stát základem pro celoživotní učení. Pozornost se věnuje
převážně rozvoji dovedností poslechu a mluvení, pro něž se využívá audio-orální metody
a jiných aktivizujících metod.
Do výuky jsou formou integrace průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti
s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Jedná se o následující průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV): Sociální rozvoj – Komunikace, Poznávání lidí;
Multikulturní výchova (MKV): Lidské vztahy; Multikulturalita;
Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola;
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás
zajímá.
B. Časové vymezení nepovinného vyučovacího předmětu
Nepovinný předmět Hravá angličtina se realizuje v 1. a 2. ročníku ZŠ v této hodinové dotaci:
Ročník
Počet hodin

1. stupeň
1.
1

2.
1

3.
–

4.
–

5.
–

C. Organizační vymezení vyučovacího předmětu
Výuka hravé angličtiny probíhá v kmenové třídě. Standardní délka vyučovací hodiny je 45
minut, případně může být hodina rozdělena do dvou kratších bloků.
Ve vyučovacím procesu se využívá různých organizačních forem (frontální výuka, skupinová
práce, individualizovaná výuka, práce ve dvojicích), zohledňují se odlišné učební styly žáků
a volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se podílejí i žáci.
Žákům jsou nabízeny i rozšiřující aktivity, jako např. soutěže.
D. Výchovné a vzdělávací strategie
Rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce je přirozeným procesem. Žáci rozvíjejí
nejen komunikativní kompetenci, která je cílem učení se cizímu jazyku, ale používají
i vhodné strategie učení a jsou vedeni k praktickému propojení řečových dovedností
s pracovním a společenským životem. Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé
využívají následující postupy, metody a formy práce:

111

Kompetence k učení
Učitel:
- pracuje s žáky různými metodami (projektové vyučování, komunikativní metoda, činnostní
vyučování, audio-orální metoda, diskuse) a organizačními formami (frontální výuka, práce ve
dvojicích, skupinová práce, individualizovaná výuka), aby lépe pochopili a propojili nové
informace;
- učí žáky plánovat a hodnotit vlastní učení tím, že jim ukazuje, jak pro tyto činnosti využívat
jazykové portfolio;
- využívá hudební a filmovou produkci anglofonních zemí, aby motivoval žáky rozšířit si
slovní zásobu a zdokonalit správnou výslovnost;
- zadává úkoly, při kterých žáci využívají ICT.
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
- navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat s pomocí
cizího jazyka (metoda hraní rolí, simulace);
Kompetence komunikativní
Učitel:
- používá audio a videonahrávky, aby s žáky procvičil porozumění (recepci) mluvenému
slovu;
- využívá písně, říkadla a básně pro žákovu řízenou produkci;
- využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce.
Kompetence sociální a personální
Učitel:
- zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci
a respektu;
- při neporozumění cizojazyčnému výrazu motivuje žáky k tomu, aby si navzájem ve skupině
pomáhali.
Kompetence občanské
Učitel:
- využíváním autentických obrázků seznamuje žáky se zvyky a tradicemi anglofonních
a jiných zemí;
Kompetence pracovní
Učitel:
- vede žáky k práci se svým jazykovým portfoliem;
- zařazuje úkoly na rozšíření slovní zásoby tak, aby současně rozvíjely jemnou motoriku žáků.
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Vzdělávací obsah předmětu: Hravá angličtina – nepovinný předmět
Ročník: první, druhý
OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY
Z RVP ZV
Systém kódu:
vzděl. obor, období
-roč., pořadí tem.
okruhu, pořadí
výstupu

DÍLČÍ VÝSTUPY

UČIVO

TEMATICKÉ OKRUHY
PRŮŘEZOVÉHO
TÉMATU

Typy textů:
 Pozdravy a představení
se
 Pokyny a příkazy
ve škole
 Krátké odpovědi
 Říkanky, básničky
a písničky
 Obrázkové knihy
 Komiksy

OSV – Sociální rozvoj –
Komunikace (řeč zvuků
a slov, porovnávání
a naslouchání)

Žák:

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI
CJA-3-1-01
 Rozumí jednoduchým
pokynům a otázkám
učitele, reaguje na ně
verbálně i neverbálně
CJA-3-1-02

 reprodukuje slovní
zásobu ze známé
tematické oblasti
v přiměřeném rozsahu;

CJA-3-1-03

 Rozumí obsahu
jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je
pronášen pomalu,
zřetelně a s pečlivou
výslovností, pokud má
k dispozici obrázkovou
osnovu

CJ-3-1-04

 Píše slova a krátká slovní
spojení na základě
textové a vizuální
předlohy

Tematické okruhy:
 Číslovky 1 – 12
 Základní barvy
 Školní potřeby a třída
 Vybraná zvířata
 Obličej a tělo – základní
smysly
 Rodina
 Můj pokoj – nábytek
 Oblečení
 Nápoje a jídlo
 Hračky
 Osobní údaje
 Svátky

MKV – Lidské vztahy
(udržovat tolerantní vztahy
a rozvíjet spolupráci
s ostatními)

MKV Lidské vztahy
(integrace jedince
v rodinných a vrstevnických
vztazích)

PŘESAHY, VAZBY,
ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO,
POZNÁMKY

ČJ:
Respektování základních
komunikačních pravidel
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Jazykové prostředky2:
 Člen neurčitý a základní
podstatná jména
 Sloveso „být“, „mít“
v kladné větě a
jednoduché otázce
 Pravidelné tvoření
množného čísla
podstatných jmen
 Základní přídavná jména
 Osobní zájmena
 Základní číslovky

2

Jazykové prostředky zahrnují gramatiku, fonetiku a pravopis. Slovní zásoba je zahrnuta v tematických okruzích.
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6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1. Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci
-

hodnocení je efektivní a slouží jako důležitá zpětná vazba pro učitele, rodiče a žáky
hodnocení je pozitivně laděné a motivuje k další práci
používané způsoby a metody posuzování výsledků práce žáků musí být v souladu s filosofií ŠVP
při hodnocení se soustředíme na pozorovatelné projevy a popis faktů, které jsme mohli vidět
(slyšet) my, ale i všichni ostatní
je hodnocen individuální pokrok žáka, součástí hodnocení je vzájemné hodnocení mezi žáky a
sebehodnocení
spravedlivost hodnocení je dána stanovením jednoznačných kritérií, která stanovuje učitel ve
spolupráci s ostatními v daném oboru, případně ve spolupráci se žáky ( pro vzájemné hodnocení),
žáci i rodiče jsou s nimi seznámeni
sebehodnocení je nedílnou součástí hodnocení, žák je veden k posouzení výsledků své práce,
porovnání s vynaloženým úsilím a k využití dalších možností a rezerv
základní východiska pro hodnocení a klasifikaci žáků jsou zcela závazná pro všechny vyučující a
musí být dodržována

6.2. Kritéria pro hodnocení
-

úroveň dosažení výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů
upřednostnění kritéria dřívějšího výkonu žáka a potlačení kritéria - výkon jiného žáka
vzdělávací předpoklady žáka ( zvláště u předmětů praktického a výchovného zaměření)
přístup ke vzdělávání, míra zodpovědnosti
míra interakce mezi žákem a kolektivem i žákem a učitelem ( zvláště při školní neúspěšnosti)

6.3. Formy hodnocení
-

ústní zkoušení
písemné zkoušení a testy
zadávání praktických úkolů
grafický a estetický projev
výroba modelů, pomůcek, laboratorní práce
projektové a skupinové práce
zadávání úkolů a samostatné práce při získávání a zpracování informací

6.3.1.

Zásady pro ústní zkoušení

- za ústní zkoušení je považováno buď rozsáhlejší prověření znalostí před celou třídou nebo
posouzení několika dílčích odpovědí v lavici
- ústní zkoušení musí probíhat před ostatními spolužáky
- rozsah a délka ústního zkoušení musí odpovídat věku a individuálním zvláštnostem žáka
- ústní zkoušení nesmí zabírat převážnou část vyučovací hodiny a nesmí být na úkor efektivnosti
vyučovací hodiny

6.3.2.

Zásady pro písemné zkoušení

- za písemné zkoušení se považuje samostatný písemný projev žáka
- písemné zkoušení, pro jehož vypracování potřebuje průměrný žák dobu delší než 25 minut
probíhá v českém a cizím jazyce, matematice, a to maximálně v délce 45 minut
- u ostatních předmětů s převahou teoretického zaměření tato doba nepřesahuje hranici 25 minut
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- u předmětů s převahou praktického zaměření může být písemné přezkoušení využito pouze ve
výjimečném případě, a to v takovém rozsahu, aby k jeho vypracování stačila průměrnému žákovi
doba 10 minut
- u předtištěných testů můžou být výše uvedené časové limity prodlouženy o 10 minut
- výše uvedené časové limity se netýkají testů zadávaných v rámci kontrolní činnosti vedením
školy
- žáci mohou v jednom dni absolvovat pouze jedno písemné přezkoušení v rozsahu delším než 25
minut
6.4. Způsoby získávání podkladů pro hodnocení
- Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména soustavným diagnostickým
pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů vzhledem k naplňování výstupů stanovených
osnovami ŠVP.
- Podle povahy předmětu a formulace výstupů musí podklady pro hodnocení zahrnovat celou škálu
žákovských činností, tj. ústní, písemné, grafické, praktické, pohybové. Tyto činnosti jsou
orientovány nejen na memorování, ale především na praktickou aplikaci a tvořivost při řešení
úkolů a problémů
- Průběžné hodnocení žáka během klasifikačního období (pololetí) neznamená nutně průběžnou
klasifikaci, tj. známkování. Na konci klasifikačního období hodnocení vyústí v konečnou známku
nebo slovní hodnocení na vysvědčení.
6.5. Zásady pro hodnocení průběhu výsledků vzdělávání
- Finálním způsobem hodnocení je klasifikace. Slovně nebo kombinací obou způsobů je žák
hodnocen na základě žádosti rodičů.
- Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení, za druhé pololetí vysvědčení.
- 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.
- Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující v průběhu celého klasifikačního
období, zaznamenávají pravidelně do žákovských knížek
- Žáci jsou hodnoceni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušné
třídy.
- Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a
poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení
oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě, výsledky hodnocení písemných prací a
praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 10 dnů po jejich ukončení.
- Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak,
aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní
zkoušení, písemné,...) a kdykoliv informovat zákonné zástupce žáka, vedení školy a třídního
učitele. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu
klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
- Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu na základě stanovených
kritérií.
- V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační
období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
- Učitel může provést celkové hodnocení žáka na konci klasifikačního období u předmětů
s převahou teoretického zaměření pouze v tom případě, že získal u žáka minimálně 2 dílčí
hodnocení z písemného a 1 z ústního prověření znalostí, a to v průběhu minimálně dvou
kalendářních měsíců ( u ostatních předmětů se jedná o 3 dílčí hodnocení z praktických činností).
- U předmětů s převahou teoretického zaměření a časovou dotací větší než dvě hodiny týdně,může
provést učitel celkovou klasifikaci pouze v tom případě, že získal minimálně 3 dílčí hodnocení
z písemného a 1 z ústního prověření znalostí, a to v průběhu minimálně dvou kalendářních
měsíců.
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- U žáků, kteří v průběhu klasifikačního období nemají větší absenci, by mělo proběhnout
hodnocení zpravidla minimálně jednou měsíčně.
- Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým
průměrem průběžné klasifikace
- Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. Výjimku tvoří pouze
předmět, kde chování je přímo učivem (např. tělesná výchova, výchova k občanství).
- Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s
doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace
žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv výchovného
poradce na pedagogické radě.
- Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli
jednotlivých předmětů:
 průběžně prostřednictvím žákovské knížky,
 při konzultačních hodinách 1x měsíčně
 před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),
 případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka
bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v
pedagogické radě.
- Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného
zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do
vyššího ročníku postoupí i žák , který již v rámci prvního stupně opakoval ročník a to bez ohledu
na prospěch tohoto žáka.
- Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po
skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první
pololetí nehodnotí.
- Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září
následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší
vyšší ročník.
- Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého
pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl,
nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o
komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský
úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v
termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
- Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy
již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce
povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
6.6.

Zásady pro hodnocení chování ve škole
- Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními učiteli, rozhoduje o ní
ředitel školy po projednání v pedagogické radě.
- Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování školního řádu a pravidel třídy během
klasifikačního období.
- Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.
Nehodnotí se chování žáka mimo školu.
- Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.
- Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých
předmětů:
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 průběžně prostřednictvím žákovské knížky,
 při konzultačních hodinách 1x měsíčně,
 okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu
6.7. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
- Základem dosahování efektivních výsledků ve vzdělávání je to, aby si žák uvědomoval své silné
i slabší stránky, dokázal se poučit z chyb a činit nápravná opatření. V tomto pomáhá učitel. Proto
je třeba rozlišovat pojmy hodnocení a klasifikace známkou. Pod pojmem hodnocení rozumíme
širší zdůvodnění výkonu podle daných kritérií, které je pak souhrnně vyjádřeno známkou.
Hodnocení svou konkrétností ukazuje žákovi cestu ke zlepšování.
- Podle požadovaných a předem známých kritérií dostává příležitost vyjádřit se ke svým výkonům
i žák. Konfrontace jeho a učitelova hodnocení (ať shoda nebo naopak) může být důležitým
předpokladem zlepšování. Žák dostává k sebehodnocení příležitost jednak průběžně při
vhodných příležitostech (vyučovací hodina, tematický celek, ukončení projektu apod.), jednak při
uzavírání klasifikačních období (čtvrtletí – průběžný stav – pololetí – konečná známka). Nejde
přitom jen o „oznámkování se“, ale hlavně o co nejkonkrétnější zdůvodnění klasifikace.
- Sebehodnocení žáků probíhá ústní formou v komunitním kruhu dle aktuální potřeby, od 2.
ročníku se uskutečňuje písemnou formou 1x za čtvrtletí.
6.8. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s §15 odst.2
- 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.
- Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých 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 v jejich vývoji, 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.
6.9. Stupně hodnocení prospěchu
6.9.1.

Stupně pro klasifikaci prospěchu

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito stupni :
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
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Základní obecné vymezení jednotlivých stupňů je následující :
stupeň

Ucelenost,
přesnost,
trvalost,
kvalita, rozsah
vědomostí,
dovedností

Schopnost
vyhledat,
třídit a
interpretovat
informace

Kvalita
výsledků
praktických
činností

Píle žáka a
jeho přístup ke
vzdělávání

Požadované
vědomosti,
dovednosti
ovládá přesně,
úplně, chápe
souvislosti a
vztahy

Vytvoření
nové,
srozumitelné
informační
struktury,
podstatná
data

Uplatňuje
získané
teoretické
poznatky při
praktické
činnosti,
pracuje
samostatně,
tvořivě

Aktivní,učí se
svědomitě a se
zájmem

Požadované
vědomosti,
dovednosti
ovládá
v podstatě
přesně, úplně,
chápe
souvislosti a
vztahy
3
Pozitivní i
V ucelenosti,
dobrý
negativní
přesnosti a
zjištění,dílčí
úplnosti
chyby
osvojení
69-40%
vědomostí,
dovedností má
nepodstatné
mezery
4
Převaha
V ucelenosti,
dostatečný negativních
přesnosti a
zjištění,
úplnosti
výrazné chyby osvojení
39 – 15%
vědomostí,
dovedností má
závažné
mezery
5
Pod15%
Neosvojil si
nedostatečn Zásadní
požadované
ý
nedostatky
vědomosti,
dovednosti

Přítomnost
hlavní
myšlenky
v informační
struktuře,
většinou
podstatná
data

Pracuje
Učí se
samostatně,
svědomitě
tvořivě,
v postupech se
vyskytují
drobné chyby

Rozporná a
neúplná data

Teoretické
poznatky
uplatňuje za
pomoci učitele,
dopouští se
chyb
v postupech

V učení
nepotřebuje
větších
podnětů

Převzatá a
nepodstatná
data

Při volbě
postupů a
způsobů práce
potřebuje
soustavnou
pomoc učitele

Malý zájem o
učení,
potřebuje stále
pomoc a
pobídky

Nepřítomnost
pokusu a
absence
snahy

Nedokáže
postupovat ani
s pomocí
učitele

Veškerá
pomoc a
pobízení jsou
zatím
neúčinné

1
výborný

Úroveň
dosažení
očekávaných
výstupů ŠVP,
orientační
hodnoticí
stupnice
Zvládá
požadavky,
chybuje
výjimečně
100- 90%

2
Převládají
chvalitebný pozitivní
zjištění,
dílčí chyby
89-70%
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6.9.2.

Stupně pro klasifikaci chování

- Stupeň 1 (velmi dobré) – žák dodržuje školní řád, méně závažného přestupku se dopouští
ojediněle, je přístupný výchovnému působení a chyby napraví, neopakuje je.
- Stupeň 2 (uspokojivé) – opakovaně se dopouští přestupků proti školnímu řádu, a to nejen méně
závažných, ale i větších, případně se dopustí jednorázově velmi závažného porušení pravidel
školního řádu. Výchovnému působení bývá méně přístupný, opatření k posílení kázně nemívají
patřičný dopad. Jeho chování mívá negativní vliv na spolužáky a na pracovní atmosféru třídy.
- Stupeň 3 (neuspokojivé) – opakovaně se dopouští méně i velmi závažných porušení pravidel
školního řádu nebo se dopustí zvláště závažného přestupku, výchovnému působení je
nepřístupný, opatření k posílení kázně se většinou míjejí účinkem. Jeho chování má negativní
vliv na spolužáky a často i na atmosféru třídy, někdy i školy.
V případě celkového slovního hodnocení žáka na vysvědčení se tyto klasifikační stupně neužijí,
hodnocení chování je zahrnuto do celkového hodnocení.

6.9.3.

Celkové hodnocení prospěchu na vysvědčení se vyjadřuje stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním
b) prospěl(a)
c) neprospěl(a)
d) nehodnocen(a) -1. pololetí
6.10.

Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

6.10.1.

Komisionální zkouška

- Komisionální zkouška se koná v těchto případech:
 má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí,
 při konání opravné zkoušky.
- Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
- Komise je tříčlenná a tvoří ji:
 předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický
pracovník školy,
 zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě
jiný vyučující daného předmětu,
 přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti
stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
- Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení
stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm
prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému
zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá
nové vysvědčení.
- O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění
protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.
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- Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze
závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní
termín přezkoušení.
- Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím
programem.
- Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
- Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový
prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.
Opravná zkouška

6.10.2.

- Opravné zkoušky konají:
 žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali
ročník
Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.
- Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín
opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy
na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
Opravné zkoušky jsou komisionální.
- Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze
závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději
do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku.
- Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v
daném pololetí.

6.11.

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech
vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka.
- Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku
hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem
hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
- Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná
třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.
- Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu
a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
- Žák, který má částečné osvobození nebo úlevy doporučené lékařem se klasifikuje v tělesné
výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.
7. Autoevaluace
- Autoevaluace neboli sebehodnocení školy je hodnotící proces, jehož hlavním cílem je dopad
výsledků tohoto procesu na další zkvalitňování práce školy. Kvalitní hodnocení je základem práce
v jakémkoli oboru, ale jen tehdy, dokážeme-li odpovědět na základní otázky :





Co hodnotíme ?
Proč hodnotíme ?
Co se chceme dozvědět ?
Jak hodnocení ovlivní naši další činnost ?
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- Autoevaluace tedy není samoúčelným procesem, ale má poskytovat kvalitní a co nejobjektivnější
zpětnou vazbu. Aby tomu tak skutečně bylo, je třeba dbát na tyto zásady :




Naučit se uvědomovat si nedostatky, připustit, že vůbec nějaké máme.
Odhalení a pojmenování příčin – proč tomu tak je.
Zvolení nových, účinnějších postupů, tj. náprava.

7.1. Oblasti, cíle a kritéria autoevaluace
Oblast
Koncepce školy
Podmínky vzdělávání

Průběh vzdělávání
Výsledky vzdělávání

Cíle a kritéria
Školní vzdělávací program
Úroveň řízení školy
Prostorové a materiální podmínky
Personální podmínky
Finanční a hmotné zdroje
Klima školy ( vliv vzájemných vztahů školy,
žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání )
Učitelé – kvalita výuky, naplňování ŠVP
Žáci – stupeň zvládnutí klíčových kompetencí,
výstupů ŠVP

7.2. Nástroje evaluace
- Neexistuje žádný univerzální autoevaluační nástroj. Výsledné sebehodnocení školy je vždy
mozaikovým obrazem, tj. výsledkem pohledů z mnoha úhlů, výsledkem užití mnoha nástrojů. Zde
uvádíme jejich seznam (výčet nemusí být úplný a není uzavřený):











Testy (písemné, modelové situace)
Hospitace
Pozorování, prohlídka
Analýza (např. Swot, frekvenční nebo strukturální analýza klasifikace)
Portfolia (žáků, učitelů)
Dotazníky (pro žáky, učitele, rodiče)
Rozhovory
Sociometrické šetření
Netradiční postupy
Vnější evaluace

7.3. Časový plán autoevaluace
- Časový plán je vlastně propojením všech prvků autoevaluace – oblastí, cílů a kritérií do časového
harmonogramu. Tento časový plán se mění pro každou hodnocenou jednotku, tj. pro školní rok. Má
svoje standardní, ustálené prvky, ale také nástroje přicházející v delším časovém intervalu než 1
školní rok a nástroje reagující na výsledky autoevaluace z minulého období. Tento časový plán je
součástí ročního plánu školy.
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Toto je ukázka podoby časového plánu autoevaluace :
Oblast
Cíle a kritéria
Koncepce školy Vyhovuje jako
strategický materiál ?
Je v souladu s RVP ?

Nástroje
Pozorování, evidence
pozorovaných jevů, hospitace,
vnější evaluace

Čas
Průběžně

Podmínky
vzdělávání

Klima školy

Dotazníkové šetření
Rozbor zápisů v žák. knížkách

Průběžně
Průběžně

Výsledky
vzdělávání

Naplňování klíčových Hospitace
kompetencí, zvládání Závěrečné testy při přechodu
výstupů ŠVP
žáků na jinou školu
Vyhodnocení soutěží
Úspěšnost žáků ve vyšším
ročníku (při přechodu na jinou
školu)

Průběžně
Květen
Červen
Listopad

7.4. Vlastní hodnocení školy
Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy.
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