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1. Identifikační údaje 

1.1   Název vzdělávacího programu: 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  (ŠVP ZV) 

Učíme se navzájem 

1.2 Údaje o škole: 

Název školy:             Základní škola a mateřská škola Tichá,  

                                 příspěvková organizace 

Adresa školy:    Tichá 282,  PSČ 742 74 

Odloučené pracoviště: Tichá 278, 742 74  

Ředitel školy: Mgr. Lucie Dobiášová 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Marcela Valchařová 

Koordinátor ŠVP:  Mgr. Lucie Dobiášová 

Kontakty: 

telefon: ZŠ 556 858 148, MŠ 556 720 236,  ŠJ 556 858 146, ŠD 728 237 935 

web: www.zsticha.cz                            e-mail: skola@zsticha.cz  

nové: zs.ticha.cz     ms@zsticha.cz 

IČO : 70 986 479        IZO : 102 232 687     RED-IZO : 600 138 089 

1.3   Zřizovatel:  

Název: Obec Tichá 

Adresa: Tichá 1, PSČ 742 74 

Kontakty: telefon : 556 858 128 

web: www.ticha.cz     e-mail: obecni.urad@ticha.cz  IČO: 47609737  

 

1.4   Platnost dokumentu:  od 1. září 2017 

Číslo jednací: 145/2016 

ŠVP byl projednán školskou radou 30. srpna 2017 
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2.Charakteristika školy  

2.1 Velikost a úplnost školy 

Škola je příspěvkovou organizací, jedná se o neúplnou školu s pěti ročníky prvního 

stupně. Budova školy pochází z roku 1906, je čtyřtřídní, proto je jedna třída umístěna 

v budově mateřské školy, obě budovy se nachází v centru obce.  

 

Součásti školy, údaje za školní rok 2016/2017 

 

Počet tříd, 

oddělení 

Počet žáků, dětí, 

strávníků 

Kapacita 

ZŠ 5 79 100 

ŠD 1 25 25 

MŠ 2 53 53 

ŠJ - 61 220 

Výdejna stravy - 72 96 

 

Podmínky školy 

Prostorné a světlé třídy, rozsáhlý venkovní areál, ve kterém se nachází hřiště, školní 

pozemek a přírodní učebna, zajišťují v obou budovách optimální podmínky 

pro výuku. Ve třídách se nacházejí relaxační koutky a třídní knihovny. Škola je velmi 

dobře vybavena učebními pomůckami a didaktickou technikou. Do výuky pravidelně 

zařazujeme práci s výukovými programy a vyhledávání informací na internetu. 

Počítače včetně skeneru jsou umístěny v jedné třídě, učitelé mají k dispozici počítač 

v každé třídě a ve sborovně. Tělocvična s hygienickým zázemím, školní družina a 

šatny jsou umístěny v přístavbě z roku 1993. Ve škole je výdejna stravy, obědy se 

dovážejí z kuchyně mateřské školy. Provoz zařízení je složitější z toho důvodu, že 

probíhá ve dvou budovách, ke zlepšení by pomohlo vybudování chybějící třídy 

v budově školy a zřízení samostatné počítačové učebny, projekt přestavby je  

zpracovaný.  
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2.2   Charakteristika pedagogického sboru 

V pedagogickém sboru jsou velmi zkušení pedagogové, kteří se pravidelně účastní 

různých forem dalšího vzdělávání. Všichni absolvovali školení pro práci s počítačem 

a dotykovým zařízením. Dále jsme se vzdělávali v oblasti kritického myšlení, 

týmové spolupráce, osobnostně sociální výchovy, práce s integrovanými žáky a 

jazykového vzdělávání. Na škole pracuje výchovná poradkyně a dle potřeby asistenti 

pedagoga. 

 

Vlastní hodnocení školy

Vlastním hodnocením rozumíme systematicky připravené a plánovité hodnocení, 

směřující podle stanovených kritérií ke stanoveným cílům.  

 

Oblasti vlastního hodnocení 

• podmínky ke vzdělávání 

• průběh vzdělávání 

• podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, 

rodičů a dalších osob na vzdělávání 

• výsledky vzdělávání žáků 

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

pracovníků 

• úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a 

ekonomickým zdrojům 

 

Cíle a kritéria  vlastního hodnocení 

Cílem hodnocení je záměr, kterého chceme v jistém časovém intervalu dosáhnout. 

Cíle musí být jasně formulovány, být měřitelné a odpovídat realitě.  

Kritéria hodnocení jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola vytýčí na 

dané období. 
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Nástroje vlastního hodnocení a časové rozvržení evaluačních činností 

pozorování, evidence pozorovaných jevů   průběžně 

rozbor dokumentace školy     průběžně 

hodnocení, klasifikace žáků, sebehodnocení žáků průběžně 

autoevaluace učitelů     prosinec 

dotazníky na klima školy     1x za tři roky 

srovnávací prověrky, dovednostní testy   květen, červen 

hospitace       průběžně 

úspěchy v soutěžích     červen 

akce pro veřejnost      červen

Vlastní hodnocení 

Oblast Cíle  Kritéria Nástroje Čas 

Podmínky 

ke vzděláv

ání,klima 

školy, 

spolupráce   

s rodiči 

Přátelské a 

motivující 

prostředí, 

dobrá 

spolupráce         

s rodiči 

podíl pracovníků školy a 

rodičů na rozvoji školy 

dokumentace školy:  

zápisy z jednání 

pedagogických rad,                                          

zápisy z jednání školské 

rady 

 

5x ročně  

                                                                             

minimálně 

2x ročně 

vztah škola a rodiče pozorování,  rozhovor, 

diskuse                                    

jednání Unie rodičů                                     

dotazníky 

průběžně 

                             

1x ročně                   

1x za 3 

roky 

škola nabízí rodičům možnost 

zhlédnout formy a metody 

práce užívané ve výuce 

den otevřených dveří 1x ročně 

zaměstnanci školy jdou dětem 

příkladem vzájemným 

respektem, spoluprací a 

komunikací 

pozorování,                        

schránka důvěry 

průběžně                             

žáci dotvářejí výzdobu tříd a  

školy 

pozorování průběžně 
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 Odpovídající 

materiální 

podmínky 

škola má odpovídající 

vybavení 

kontrola 2x ročně 

žáci a učitelé v maximální míře 

využívají didaktickou techniku 

a pomůcky, které jsou  

k dispozici 

záznamy v učebně                                  

s počítači, hospitace 

2x ročně 

Personální 

oblast 

Personální 

podmínky 

ve sboru je 100% 

kvalifikovanost 

kvalifikovanost sboru 1x za rok 

učitelé zlepšují kvalitu své 

práce dalším vzděláváním 

účast na DVPP,                             

pohovor, učitelská 

portfolia 

autoevaluace 

1x ročně 

Řízení školy vedení školy pravidelnou 

kontrolní činností směřuje ke 

zlepšování kvality výukového 

procesu 

plán hospitací,                           

zápisy z hospitací a 

následných konzultací 

2x ročně 

Průběh 

vzdělávání 

Kvalita 

vyučovacího 

procesu 

učitelé používají moderní 

metody a formy výuky  

pozorování, hospitace průběžně                   

učitelé využívají různé formy 

hodnocení dle předem 

stanovených kritérií 

žákovské knížky,                       

žákovská portfolia 

2x ročně                

1x ročně 

Výsledky 

vzdělávání 

žáků 

Naplňování 

klíčových 

kompetencí, 

zvládání 

výstupů ŠVP 

výsledky závěrečných prací, 

srovnávacích testů,                              

výsledky v soutěžích 

vědomostní a 

dovednostní testy, 

srovnávací testy,                    

žákovská portfolia, 

diskuse s žáky  

1x ročně 

prezentace výsledků práce nástěnky a panely,                    

webové stránky školy,             

příspěvky do tisku,                 

školní akademie, den 

otevřených dveří 

průběžně 

 

                   

1x ročně 
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2.3   Dlouhodobé projekty  

Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího 

procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Naše aktivity 

vedou k rozvoji žáků, zlepšování prostředí školy, zapojení zákonných zástupců a  

k prezentaci školy na veřejnosti. Ročníkové projekty se v mnoha případech týkají 

výchovy ke zdraví. Škola pravidelně pořádá tyto celoškolní projekty, první již od 

roku 2000. 

O nejrychlejšího běžce školy - zdravý životní styl, přerostl v projekt celé obce 

       O pohár starosty obce 

Vánoční jarmark   - tvoříme s rodiči, prezentace na veřejnosti 

Skáčeme přes švihadlo - projekt začíná u předškoláků v mateřské škole a   

                                                             provází žáky všemi ročníky  

Příroda našeho regionu  - environmentální výchova (poznávání místní  

                                                         přírody, péče o ni, besedy, Den Země, sběrové  

                                                         akce) 

Předškolákem v pohodě  - projekt pro předškolní děti a jejich rodiče 

 

Charakteristika žáků 

Naše škola je určena pro žáky pouze 1. stupně základní školy. Zaměřujeme se proto 

na úzkou spolupráci s mateřskou školou, abychom optimalizovali přechod dětí do 

školy. Také jsme zařadili do plánu školy projekt Předškolákem v pohodě, který je 

zaměřený na seznámení zákonných zástupců se vzdělávacími metodami a formami 

současné školy a možností sledovat své dítě při zapojení do jednotlivých činností.  

Naši žáci jsou připraveni na výchovně vzdělávací proces základní školy. Jsou 

kamarádští, chovají se slušně a dodržují pravidla školního řádu. Zapojují se 

do projektů a soutěží, respektují pravidla a jsou ochotni pomoci při organizaci. 

Samozřejmě se  v kolektivu žáků najdou jedinci, kteří mají potíže se zvládáním 

požadavků, které jsou na ně kladeny. 

 

 



Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace 

Tichá 282, 742 74 Tichá  

Školní vzdělávací program - Učíme se navzájem 

____________________________________________________________________ 

 

 8 

Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními 

partnery 

Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je otevření 

procesu vzdělávání zákonným zástupcům žáků, to není možné bez kvalitní vzájemné 

komunikace. Zákonní zástupci jsou zváni do školy na třídní schůzky dvakrát ročně a 

jednou na individuální pohovory, dále mohou využít konzultace jednotlivých 

vyučujících, o výsledcích vzdělávání žáků jsou pravidelně informováni 

prostřednictvím žákovských knížek. Den otevřených dveří nabízí rodičům účast 

při výuce. Průběžně se mohou seznamovat s děním na škole prostřednictvím 

webových stránek školy, zpravodaje a vývěsky obce. 

Žáci pokračují v plnění povinné školní docházky převážně na školách ve Frenštátě 

pod Radhoštěm, proto úzce spolupracujeme se školami Tyršova a Záhuní. Žáci 

pátého ročníku mají možnost se na společných akcích seznámit nejen s budoucími 

spolužáky, ale i prostředím těchto škol. 

Úspěšně se rozvíjí spolupráce se spolkem Tichánek, který se zapojil 

do školního projektu Příroda našeho regionu a pořádá pro nás akce ke Dni Země. 

Žáci se zapojují do soutěží, které spolek vyhlašuje a vystupují na jeho akcích. 

Při škole pracuje Unie rodičů, která se zaměřuje na podporu aktivit školy, 

na zájmovou činnost a soutěže žáků. Organizuje pro děti zajímavé akce - například 

mikulášskou nadílku, dětský karneval a Den dětí. 

Školská rada pracuje od ledna 2006, jsou v ní zastoupeni dva rodiče, dva učitelé a 

dva zástupci obce. Schází se nejméně dvakrát za rok, na jednání rady je zvána 

ředitelka školy. 

Spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou v Novém Jičíně a 

Speciálně pedagogickými centry v Ostravě a v Novém Jičíně, pokud se domníváme, 

že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a pokud zákonní zástupci 

s tímto vyšetřením souhlasí.  

Úzce spolupracujeme s obcí, s plaveckou školou Laguna v Novém Jičíně, s Centrem 

volného času Astra ve Frenštátě pod Radhoštěm, s okolními školami a především se 

spádovými školami ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
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3. Charakteristika školního vzdělávacího 

programu 

3.1    Zaměření školy 

Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti 

pedagogického sboru, z tradic školy a je v souladu se vzdělávacími cíli základního 

vzdělávání. Škola se nachází v malé obci Podbeskydské pahorkatiny. Na území obce 

vyvěrá vápenatý pramen, který vytvořil chráněný přírodní výtvor travertinovou 

kaskádu. Škola má prostorné třídy a venkovní areál se školním pozemkem, na kterém 

jsme díky rozvojovému programu MŠMT Podpora EVVO na školách vybudovali 

přírodní učebnu. Souhrn těchto podmínek předurčil naše zaměření 

na environmentální výchovu a výchovu k rozvoji zdraví.  

 

3.1.1 Cíle a pojetí programu environmentálního vzdělávání, výchovy a    

          osvěty  ( EVVO ) 

Cílem programu je podporovat a zkvalitňovat  environmentální vzdělávání, výchovu 

a osvětu v souladu s platnými pokyny MŠMT k zajištění EVVO, dále s RVP ZV a 

ŠVP naší školy.  

V programu školy jde o motivaci a poskytnutí příležitostí k dosažení znalostí, 

dovedností postojů a návyků k ochraně a zlepšování životního prostředí, k utváření 

hierarchie hodnot slučitelných s udržitelným rozvojem, k smysluplnému jednání a 

tvořivosti ve prospěch životního prostředí, k udržitelnému způsobu života a 

udržitelným vzorcům chování jednotlivců, skupin i společnosti jako celku. 

Významným aspektem je provázanost EVVO s problematikou zdraví a zdravého 

životního stylu. 

Výchovně vzdělávací aktivity EVVO jsou průřezově propracovány  především  

v tematických  okruzích Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí a Vztah člověka k prostředí v předmětech prvouky a 

přírodovědy. Aktuálnost a naléhavost problematiky životního prostředí se však 
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snažíme vhodně realizovat  do  širších souvislostí s ostatními  výchovně 

vzdělávacími strategiemi, a to v  oblasti osobnostního, sociálního a morálního 

rozvoje a výchovy demokratického občana.   

    V oblasti kompetencí vedeme žáky k využívání kooperativních a komunikačních 

dovedností jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí, k hledání různých 

variant řešení problémů životního prostředí. V rámci praktických činností je vedeme 

k šetrnému chování při pobytu v přírodě a k uplatňování nabytých zásad 

v každodenním životě, vedeme je k odpovědnému nakládání s odpady, učíme je 

minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. V oblasti kompetence občanské 

vedeme žáky k poznávání přírodních a kulturních hodnot ve svém okolí, v regionu, 

vedeme je k porozumění jedinečnosti regionu i jeho potřeb. 

Učíme žáky uvažovat v souvislostech, vnímat závislosti rozvoje lidské společnosti 

na přírodě a na  stavu životního prostředí,   porozumět zákonitostem 

ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí minulosti až 

po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti. Učíme je odpovědně 

jednat vůči přírodě   a prostředí v každodenním životě a aktivně se účastnit ochrany 

životního prostředí.  

Postupy a realizace EVVO 

Cíle školního programu EVVO jsou zakomponovány ve školním vzdělávacím 

programu školy Učíme se navzájem, ve výstupech jednotlivých předmětů, 

průřezových tématech, dále se prolínají  projekty, kterých se škola účastní – 

dlouhodobé i krátkodobé, které se realizují v průběhu školního roku v jednotlivých 

ročnících. Výchovné a vzdělávací strategie naplňující cíle EVVO jsou obsaženy také 

na úrovni jednotlivých předmětů, osnovách a dále rozpracovány v tematických 

plánech učiva jednotlivých ročníků.  Na každý školní rok je zpracován časový plán 

EVVO.   

 Škola se zaměřuje na : 

- dlouhodobé a trvalé aktivity v péči o životní prostředí (třídění odpadu, šetření    

   energií, péče o zeleň a úprava okolního prostředí, sběrové akce, spolupráce   

   s myslivci) 

- jednorázové akce (Den Země) 

- regionální aktivity a spolupráci (exkurze, besedy, spolupráce s rodiči, s obcí) 
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Základem  vyučování podle tohoto  programu EVVO  na primárním stupni základní 

školy je osobní prožitek dětí, co nejvíce názornosti ve vyučování a vlastní zaujetí 

pro práci s dětmi.  

 

3.1.2   Zájmová činnost žáků 

Podporovat aktivity žáků a rozvíjet jejich nadání chceme také činností zájmových 

kroužků, které jsou zaměřené na rozvoj tělesných, estetických, pracovních, 

hudebních, jazykových schopností a dovedností. 

 

3.1.3   Znalost okolí školy, našeho regionu 

Organizujeme exkurze do místních provozoven, knihovny, na obecní úřad, 

uskutečňujeme besedy s lidmi, kteří nám poutavým způsobem přiblíží život v 

regionu. Své okolí žáci blíže poznávají na vycházkách s přírodovědným nebo 

vlastivědným zaměřením. Se zvyky a tradicemi našeho regionu  se seznamují při 

přípravě vánočního jarmarku a na velikonočních dílnách. 

 

3.1.4   Výchova k rozvoji zdraví 

Okolí školy, prostorové podmínky a vybavení školy poskytují příznivé podmínky 

pro výchovu k rozvoji zdraví. V hodinách tělesné výchovy využíváme nejen velkou a 

dobře vybavenou tělocvičnu, ale i areál u školy, fotbalové hřiště, místní kluziště. 

Sportovní zařízení využívají žáci i během velké přestávky. K rozvoji zdraví slouží 

také několik ročníkových projektů a dva celoškolní projekty O nejrychlejšího běžce 

školy a Skáčeme přes švihadlo. 

 

3.1.5   Počítačová gramotnost 

Počítač s připojením k internetu je umístěn v každé třídě, počítače pro práci 

s výukovými programy jsou umístěné v jedné třídě. Stanovujeme rozvrh tak, aby 

každý ročník mohl mít výuku aspoň jednu hodinu týdně v této učebně. Žáci pracují 

s výukovými programy, učí se vyhledávat informace, tyto pak zpracovávat a 

vyhodnocovat.  
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3.1.6 Čtenářská gramotnost 

Podporujeme zájem žáků o čtení. Každá třída má svou knihovničku, žáci si mohou 

půjčovat knihy nejen o přestávce, ale také domů. Do každé třídy je dodáván jeden 

dětský časopis. Spolupracujeme s knihovnou v Tiché, která pro nás pořádá besedy o 

knihách, spisovatelích a ilustrátorech. Žáci seznamují spolužáky s knihami, které je 

zaujaly. Nabízíme dětem knihy z Klubu mladých  čtenářů. 

 

3.1.7   Výuka náboženství 

Ve škole probíhá výuka náboženství jako nepovinného předmětu pro žáky 2. až 5. 

ročníku. 

3.2   Výchovné a vzdělávací strategie 

Jedná se o  metody a postupy, které ve škole uplatňujeme a jimiž cíleně 

utváříme a rozvíjíme klíčové kompetence žáků. Klíčové kompetence představují 

souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní 

rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je 

dlouhodobý proces. Předkládáme zásadní postupy, které povedou k utváření a 

naplňování klíčových kompetencí žáků. Tyto strategie budou uplatňovány všemi 

pedagogy školy u všech žáků.  

Umožníme žákům osvojit si strategii učení a motivovat je 

pro celoživotní učení – kompetence k učení 

Klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem. 

Rozvíjíme u žáků schopnost samostatné práce, vedeme je k vyhledávání a zpracování 

informací z různých zdrojů. 

Zadáváme žákům zajímavé a tvůrčí domácí úkoly. 

Vedeme žáky k prezentaci výsledků své práce. 

Pěstujeme návyk sebekontroly a sebehodnocení. 

Podněcujeme žáky k účasti v různých soutěžích. 
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Vedeme žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci – 

kompetence komunikativní 

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

ve škole i mimo školu. 

Navozujeme atmosféru bezpečné a přátelské komunikace. 

Učíme žáky formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu ústně i 

písemně. 

Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj názor a zároveň 

vyslechnout názor druhých. 

Učíme žáky vzájemné nonverbální komunikaci a reagovat na pocity druhého. 

Využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků. 

Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování 

a ke schopnosti řešit problémy – kompetence k řešení 

problémů 

Vedeme žáky k aktivnímu přístupu při řešení problémů, k vyslechnutí názoru 

druhých, k diskusi, k vyjádření vlastního postoje a k pomoci druhému. 

Vytváříme vhodné metody k rozvoji kreativity žáků (projektové vyučování, 

kooperativní učení, brainstorming apod.). 

Nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více 

vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské 

činnosti. 

Vedeme žáky k využívání kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje 

pro řešení problémů životního prostředí, k hledání různých variant řešení a 

k obhájení správnosti řešení. 

Dáváme žákům možnost pracovat s chybou jako s příležitostí hledat správné řešení. 

Rozvíjíme u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, 

jednání, v prožívání životních situací, schopnost 
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spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

– kompetence sociální a personální 

Vytváříme společná pravidla vzájemného soužití a vyžadujeme od žáků 

zodpovědnost za jejich dodržování. 

Budujeme pozitivní školní a třídní klima. 

Zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají, oceňují se 

(práce ve dvojicích a skupinách). 

Učíme žáky základům týmové práce a přijímat rozličné role ve skupině. 

Zařazujeme modelové ukázky pro řešení nepříjemných situací s nimiž se žáci mohou 

setkat (šikana, návykové látky, trestné činy apod.). 

Zadáváme diferencované úkoly, aby žáci zažili úspěch, poznali a využili své 

individuální schopnosti. 

Organizujeme celoškolní projekty, společné akce. 

Učíme žáky žít společně s ostatními lidmi, vedeme je 

k zodpovědnému jednání, k toleranci a ohleduplnosti k jiným 

lidem a jejich kulturním hodnotám, ke svému prostředí a 

k přírodě – kompetence občanská 

Vyžaduje od žáků hodnocení vlastního chování, hledání společného řešení 

při nedodržování pravidel třídy či školního řádu. 

Na modelových situacích demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. 

Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity – zájmové kroužky, návštěvy kulturních 

akcí, besedy. 

Vedeme žáky k toleranci a respektování druhých, pomoci slabším a starým občanům, 

úctě k životu, seznamujeme je s významnými lidmi. 

Poskytujeme prostor pro prezentaci dovedností žáků a pořádáme akce pro veřejnost.  

Umožňujeme žákům poznávat přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí. 
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Informujeme žáky o základních možnostech jednotlivce k ochraně přírody, 

vytváříme návyky a rozvíjíme postoje vedoucí k ochraně životního prostředí. 

Seznamujeme žáky s významem třídění odpadu, sběru papíru, recyklací. 

Seznamujeme žáky se zdravým životním stylem. 

Vedeme žáky k aktivní ochraně zdraví, k poznávání a rozvíjení 

vlastních schopností – kompetence pracovní 

Vyžadujeme dodržování pravidel bezpečného chování a postupů při různých 

činnostech, učíme je manipulovat s různými nástroji a materiály. 

Zapojujeme žáky do činností a aktivit školy podporujících zdraví a do propagace 

zdravého životního stylu. 

Umožňujeme žákům smysluplně využívat moderní informační technologie. 

Vedeme žáky k šetrnému chování při pobytu v přírodě a k uplatňování nabytých 

zásad v každodenním životě, učíme je minimalizovat negativní vlivy na životní 

prostředí. 

Učíme žáky třídit odpad, organizujeme sběrové akce. 

Výuku doplňujeme o praktické exkurze. 

  

3.3   Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném 

základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo 

na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského 

zákona.  
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Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití 

vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a 

schopnosti. Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě 

stanovených podpůrných opatření. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a 

školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Podpůrná opatření 1. stupně 

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez 

doporučení školského poradenského zařízení. Nepostačuje-li samotné zohlednění 

individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, zpracuje škola plán 

pedagogické podpory (PLPP).  V plánu jsou uvedeny potřeby úprav ve vzdělávání žáka, 

návrh jak se bude vzdělávání žáka upravovat a v čem. Pedagogové průběžně 

vyhodnocují efektivitu zvolených úprav a plán aktualizují v souladu s vývojem 

speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Nejpozději po 3 měsících od zahájení 

poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické 

podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. 

Není-li tomu tak, je doporučeno zákonným zástupcům využití poradenské pomoci 

školského poradenského zařízení. Škola předá plán pedagogické podpory s jeho 

vyhodnocením školskému poradenskému zařízení.  

Podpůrná opatření 2. -  5. stupně 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. 

Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky  

č. 27/2016 Sb.  

Škola po obdržení Doporučení ke v zdělávání žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami zajistí jeho projednání a souhlas zákonným zástupcem. Pokud doporučení 

školského poradenského zařízení obsahuje sestavení individuálního vzdělávacího plánu, 

je tento plán příslušnými pedagogy dle doporučených úprav sestaven. IVP je pedagogy 

průběžně vyhodnocován. 

 V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. se výstupy minimální doporučené úrovně využijí 

v případě podpůrných opatření od třetího stupně pouze u žáků s lehkým mentálním 
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postižením. Výstupy, upravené v IVP žáků s lehkým mentálním postižením na základě 

minimální doporučené úrovně v rámci podpůrných opatření, jsou na vyšší úrovni než 

očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS. 

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To 

umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským 

zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb., upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je 

možné přizpůsobit i výběr učiva. 

Náhrada části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími 

obsahy nebo náhrada celého vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru jiným, 

který lépe vyhovuje vzdělávacím možnostem žáků, se využívá podpůrné opatření 

úprava obsahů a výstupů ze vzdělávání, prostřednictvím podpůrného opatření IVP u 

žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek stanovených školským 

zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

lze v souvislosti s touto náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích 

oborů, změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v 

kapitole 7 RVP ZV. 

Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona je 

možné ve školním vzdělávacím programu upravit očekávané výstupy nebo nahradit 

vzdělávací obsah, jehož realizaci objektivně neumožňuje jejich znevýhodnění, jiným 

vzdělávacím obsahem, pokud to vyžadují speciální vzdělávací potřeby žáků, a to pouze 

tehdy, pokud to vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení. 

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich 

specifika: problémy v učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné 

rozlišování podstatného a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená 

možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou 

učení; problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré 

fungování pracovní paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, 

nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti. Mezi 

podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků 

s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních 



Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace 

Tichá 282, 742 74 Tichá  

Školní vzdělávací program - Učíme se navzájem 

____________________________________________________________________ 

 

 18 

schopností s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím 

specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a 

systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora 

osvojování jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta 

pedagoga.  

Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků škola zajišťuje:  

- uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při 

organizaci činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky;  

- všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání žáků;  

- při vzdělávání žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných 

opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož 

užíváním má zkušenost;  

- při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo 

augmentativní komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v 

komunikačním systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám; 

- v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin;  

- formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 

- spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a 

odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci 

s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP);  

- spolupráci s ostatními školami. 
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3.4   Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání  

s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností,  

v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Škola zajišťuje 

výuku takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých 

druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit  

a dále rozvíjet.  

Jestliže je u žáka vyučujícím zaznamenáno mimořádné nadání, žák je vzděláván podle 

Plánu pedagogické podpory (PLPP), který zpracovává třídní učitel. Na tvorbě PLPP se 

podílejí všichni učitelé, kteří žáka vyučují. PLPP specifikuje provádění podpůrných 

opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků. 

Realizace PLPP je průběžně vyhodnocována, v případě potřeby škola stanoví další 

postupy, například:  

• pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně 

nadané žáky školy (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.); 

• pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP mimořádně nadaného 

žáka na základě doporučení ŠPZ; 

• předčasný nástup dítěte ke školní docházce; 

• vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích 

předmětech; 

• 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; 

• příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol, úzká 

spolupráce s rodiči;  

• obohacování vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů, rozšiřování 

základního učiva do hloubky v těch vyučovacích předmětech, ve kterých se 

projevuje nadání dítěte; 

• nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových 

aktivit. 
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3.5 Začlenění průřezových témat 

Průřezová témata integrujeme do vyučovacích předmětů a jejich obsah realizujeme i 

formou projektů. 

Vysvětlivky zkratek : 

Čj – Český jazyk  Tv – Tělesná výchova M - Matematika 

Aj – Anglický jazyk Vl – Vlastivěda  Pč – Pracovní činnosti 

Prv – Prvouka  Př – Přírodověda  Vv – Výtvarná výchova 

Hv – Hudební výchova 

Formy zařazení průřezových témat v předmětech : 

I* - je součástí výuky ve všech předmětech 

I - integrace tematického okruhu průřezového tématu do předmětu 

P - průřezové téma jako projekt   (Příroda našeho regionu, Den Země ) 

Osobnostní a sociální výchova  / OSV / 

Název 

tematického 

okruhu  OSV 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj 

schopností 

poznávání 

I*  

Sebepoznání a 

sebepojetí 
  I Prv   

Seberegulace a 

sebeorganizace 
  I Prv   

Psychohygiena     I Př 

Kreativita I Vv I Vv I  Vv 
IVv, 

Hv, Tv 

IVv, 

Hv, Tv 

Sociální rozvoj 

Poznávání lidí      

Mezilidské 

vztahy 
I*  

Komunikace I Čj I Čj, Aj 

Kooperace a 

kompetice 
  I Tv 

Morální rozvoj 

Řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 

  

I Prv 

  

Hodnoty, 

postoje, 

praktická etika 

  

 

 

I Čj 
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Výchova demokratického občana  / VDO / 
Název 

tematického 

okruhu VDO 
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 

Občanská 

společnost a 

škola 

  I Prv I Vl  

Občanská 

společnost a 

stát 

    I Vl 

Formy 

participace 

občanů 

v politickém 

životě 

     

Principy 

demokracie 

jako formy 

vlády a 

způsob 

rozhodování 

    I Vl 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

/VMEGS/  
Název 

tematického 

okruhu 

VMEGS 

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

Evropa a 

svět nás 

zajímá 

   I Aj I Vl, Aj 

Objevujem

e Evropu a 

svět 

   I Aj I Vl, Aj 

Jsme 

Evropané 
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Multikulturní výchova  / MkV / 

Název 

tematického 

okruhu MkV 

1.roční

k 

2.roční

k 

3.roční

k 

4.roční

k 
5.ročník 

Kulturní 

diference 
    I Vl, Aj 

Lidské vztahy   I Prv I Čj 

Etnický původ      

Multikulturalita      

Princip 

sociálního 

smíru a 

solidarity 

     

 

 

Enviromentální výchova  / EV / 
Název 

tematického 

okruhu EV 
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 

Ekosystémy I Prv I Př 

Základní 

podmínky 

života 

  I Prv I Př 

Lidské 

aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí 

P  Příroda našeho regionu, Den Země 

Vztah 

člověka 

k prostředí 

I Prv I Př 
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Mediální výchova  / MV / 
Název 

tematického 

okruhu MV 

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

Receptivní činnosti 
Kritické 

čtení a 

vnímání 

mediálních 

sdělení 

    I Čj  

Interpretace 

mediálních 

sdělení 

     

Stavba 

mediálních 

sdělení 

     

Vnímání 

autora 

mediálních 

sdělení 

     

Fungování a 

vliv médií 

na společ-

nost 

    I Čj 

Produktivní činnosti 

Tvorba 

mediálního 

sdělení 

   I Čj 

 

I Čj  

Práce 

v realizační

m týmu 

   

 

 

 

I Čj  
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4.Učební plán 

 4.1  Tabulace učebního plánu 

 

Výchovně 

vzdělávací 

oblasti 

předměty ročník Součet 

1. 2. 3. 4. 5.  

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

(51) 

Český jazyk 7+1 7+2   7+2 6+2 6+1 33+8=

41 

Anglický 

jazyk 

0 0+1 3 3 3 9+1 

Matematika 

a její 

aplikace  

(24) 

Matematika 4+1 4+1   4+1 4+1 4+1 20+5=

25 

Informační 

a 

komunikačn

í technologie 

(1) 

Informatika 0 0 0 0 1 1 

Člověk a 

jeho svět 

(15) 

Prvouka 2 2 2 0 0 6 

Vlastivěda 0 0 0 1+1 2 3+1=4 

Přírodověda 0 0 0 1+1 2 3+1=4 

Umění a 

kultura  

(12) 

Hudební 

výchova 

1 1 1 1 1 5 

Výtvarná 

výchova 

1 1 1 2 2 7 

Člověk a 

zdraví 

(10) 

Tělesná 

výchova 

2 2 2 2 2 10 

Člověk a 

svět práce 

(5) 

Pracovní 

činnosti 

1 1 1 1 1 5 

Průřezová 

témata 
 Integrována do předmětů, zpracována do 

projektů 

 

1. Celkem povinně hodin    20    22    24    26 26 118 

2. Nepovinné předměty 3.  4.  5.  6.  7.   

8. Náboženství      0     1       1     1    1 4 
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4.2  Poznámky k učebnímu plánu 

Posílili jsme hodinové dotace vyučovacích předmětů Český jazyk, Anglický jazyk, 

Matematika,Vlastivěda a Přírodověda. 

Výuka probíhá formou vyučovacích hodin, v případě potřeby jsou hodiny spojovány 

do celků maximálně 4 vyučovacích hodin. Do výuky jsou zařazovány krátkodobé 

i dlouhodobé projekty, z hlediska zapojení žáků se jedná o ročníkové a celoškolní 

projekty. Do organizačních forem výuky dále patří  návštěvy divadla, knihovny, 

besedy, exkurze, zapojení do soutěží apod.  

Do výuky Tělesné výchovy 1. – 4. ročníku je zařazena výuka plavání. 

 

 

Etická výchova byla zapracována do ŠVP s účinností od 1. 9. 2010. 

Dopravní výchova a problematika přípravy občanů k obraně státu byly zapracovány 

do ŠVP s účinností od 1. 9. 2013 
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5.Učební osnovy 

5.1   Český jazyk 

Charakteristika:  

Předmět je tvořen vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace. V prvním 

ročníku má předmět komplexní charakter, od druhého ročníku je členěn na 

Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Naším 

prvořadým cílem je vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a  psaní. Přitom 

klademe důraz na čtení s porozuměním. Obohacujeme slovní zásobu žáků a vedeme 

je k osvojování si spisovné podoby českého jazyka.Výuku gramatiky chápeme 

nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet 

komunikační dovednosti. Cílem jazykové výuky je zejména podpora rozvoje 

komunikačních kompetencí, vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi, které mu 

umožňují vnímat správně různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat 

a uplatňovat výsledky svého poznání. Kultivace jazykových dovedností a jejich 

využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 

V Komunikační a slohové výchově je hlavním cílem rozvíjení komunikačních 

schopností žáků, jejich tvořivosti a fantazie. 

V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování 

spisovné podoby českého jazyka.Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy.  

V Literární výchově poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se 

vnímat jejich specifické znaky a formulovat vlastní názor o přečteném díle. 

 

Časová dotace: 

1. ročník   8 hodin týdně 

2. ročník  9 hodin týdně 

3. ročník   9 hodin týdně 

4. ročník  8 hodin týdně 

5. ročník   7 hodin týdně  
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Formy realizace: 

Vyučovací hodina, zařazování projektů.  

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují 

k utváření KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Kompetence k učení 

• Rozvíjíme u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva, předkládáme žákům 

možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných 

oblastech. 

• Vedeme žáky ke čtení s porozuměním, k vyhledávání informací z různých 

zdrojů ( slovníky, jazykové příručky, internet ), k tvořivosti ( slohové práce ),  

 k sebehodnocení a objektivnímu hodnocení prací spolužáků, k učení se   

v souvislostech, k prezentaci výsledků své práce. 

• Učitel se zajímá o názory a náměty  žáků, vede je k sebekontrole. 

 

Kompetence k řešení problémů 

• Vedeme žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí 

probírané mluvnické jevy, nalézali chyby v textu a odůvodnili správné 

řešení. 

• Klademe otevřené otázky, zadáváme problémové úlohy či úlohy rozvíjející 

tvořivost. 

• S chybou žáka pracujeme jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému 

řešení. 

Kompetence komunikativní 

• Pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřujeme slovní zásobu, vedeme 

žáky ke kultivovanému projevu (verbální, písemný), ke schopnosti vést 

dialog, umět naslouchat, prezentovat svůj názor a výsledky své práce.  

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

dospělými. 

• Vedeme žáky v rámci skupinové práce k tomu, aby se zhostili role mluvčího 

a prezentovali výsledky práce skupiny. 

• Vedeme žáky,  aby při popisu situací nebo při vyprávění příběhů postupovali 
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chronologicky od začátku do konce, aby nacházeli příčiny a následky dané 

situace a popisovali je. 

Kompetence sociální a personální 

• Zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají, 

hodnotí se (skupinová práce, kooperativní výuka). 

• Společně s žáky vytváříme pravidla chování v třídním kolektivu a 

vyžadujeme jejich dodržování. 

Kompetence občanské 

• Vyžadujeme od žáků již prvního ročníku spolupodílení se na vytváření 

pravidel chování a důsledně dbáme na jejich dodržování. 

• Ve výuce reflektujeme společenské dění v obci, regionu i státě, žáci hovoří a 

píší o konkrétních akcích,  práce pak mohou zveřejnit. 

• Seznamujeme žáky také s literárními díly z našeho regionu a tím k němu 

posilujeme jejich vztah 

Kompetence pracovní 

• Vedeme žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní, 

k přípravě a udržování jejich učebního prostoru. 

 

 V tomto předmětu budou realizována tato Průřezová témata:  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností poznávání: smyslové vnímání – zrak, sluch, hmat, cvičení 

paměti, pozornosti, problémové úlohy, rébusy, rozvoj slovní zásoby. 

Sociální rozvoj 

• Mezilidské vztahy: seznámení se s pravidly chování ve škole, důraz na jejich 

dodržování, pomoc druhému, využití pohádkových textů (dobro, zlo). 

• Komunikace: dialog (jeho pravidla), monolog, dramatizace textů, pantomima, 

umět o něco požádat, poděkovat, odmítnout, pozdrav, prosba, omluva. 

Morální postoj 

• Hodnoty, postoje, praktická etika: analýza vlastních postojů, odpovědnost, 

spolehlivost 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

• Lidské vztahy: hodnocení mezilidských vztahů v přečtených textech, 

srovnání se skutečností ve třídě, využití pohádek (hodnocení vlastností 

pohádkových postav). 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Receptivní činnosti 

• Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: práce s časopisy 

• Fungování a vliv médií na společnost : vliv médií na každodenní život 

Produktivní činnosti 

• Tvorba mediálního sdělení: uplatnění a výběr výrazových prostředků pro 

tvorbu příspěvku ke zveřejnění 

• Práce v realizačním týmu: delegování úkolů ke zpracování společné 

prezentace 

 

Očekávané výstupy z RVP: 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy – 1. období   žák  

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

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

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

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

výslovnost 

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

řeči  

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

i mimoškolních situacích  

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

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

• ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; 

kontroluje vlastní písemný projev  

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



Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace 

Tichá 282, 742 74 Tichá  

Školní vzdělávací program - Učíme se navzájem 

 

 

 

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

jednoduchý příběh  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty  

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti  

ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a   

pravidelné dýchání  

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

ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, 

velikost, sklon a správné tvary písmen  

ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky  

ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby  

ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost  

ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty  

 

Očekávané výstupy – 2. období   žák  

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

• ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný 

věk, podstatné informace zaznamená  

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

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

podstatná fakta  

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

na záznamníku 

• ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích, zejména 

v reklamě  

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

komunikačního záměru  

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

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

žánry  

• ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený 

nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené 

předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích  

ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování  

ČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči  

ČJL-5-1-09p popíše jednoduché předměty, činnosti a děje  

ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje jednoduché texty  

ČJL-5-1-09p píše správně a přehledně jednoduchá sdělení  

ČJL-5-1-09p píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy  

ČJL-5-1-09p ovládá hůlkové písmo  

- tvoří otázky a odpovídá na ně  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy – 1. období   žák  

•  ČJL-3-2-01  rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, 

odlišuje dlouhé a krátké samohlásky  

• ČJL-3-2-02  porovnává významy slov, zvláště slova opačného a podobného 

významu, slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu 

slova příbuzná  

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

okolnost, vlastnost 

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

• ČJL-3-2-05  užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných 

jmen, přídavných jmen a sloves  

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

spojovacími výrazy  
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• ČJL-3-2-07  rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich 

vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky  

• ČJL-3-2-08  odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých, měkkých a obojetných 

souhláskách ve známých vyjmenovaných slovech, dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - 

mimo morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v typických případech 

vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJL-3-2-01p rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy  

ČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky  

ČJL-3-2-01p tvoří slabiky  

ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky  

ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech  

Očekávané výstupy – 2. období   žák  

•  ČJL-5-2-01   porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného 

významu a slova vícevýznamová 

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

• ČJL-5-2-03   určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v 

gramaticky správných tvarech ve svém projevu  

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

• ČJL-5-2-05   vyhledá základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební 

dvojici označuje základ věty  

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

jednoduchou v souvětí  

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

obměňuje  

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

• ČJL-5-2-09   zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa  

ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje 

mluvčího  

ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a 

tvrdých slabik  

- určuje samohlásky a souhlásky  

- seřadí slova podle abecedy  

- správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě  

- správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky  

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA  

Očekávané výstupy – 1. období    žák  

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

přiměřené věku 

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

• ČJL-3-3-03   rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odliší pohádku od 

ostatních vyprávění 

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

svých schopností  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně  

ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací  

- při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost  

Očekávané výstupy – 2. období   žák  

•  ČJL-5-3-01   vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je  
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•  ČJL-5-3-02   volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární 

text na dané téma  

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

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

literární pojmy 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý příběh  

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního 

představení podle daných otázek  

ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy  

ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti  

ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše  

- rozlišuje pohádkové prostředí od reálného  

- ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu  
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

1.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

JAZYKOVÁ, KOMUNIKAČNÍ, SLOHOVÁ A LITERÁRNÍ 

VÝCHOVA

 ČJL-3-1-05 

V krátkých mluvených 

projevech správně 

dýchá a volí vhodné 

tempo řeči 

•  Rozvíjení znělého hlasu 

•  Nácvik přiměřeného 

tempa řeči a správného 

dýchání 

 

 ČJL-3-1-08 Zvládá 

základní hygienické 

návyky spojené se 

psaním 

 

 ČJL-3-1-09 Píše 

správné tvary 

písmen(mimo písmen 

X,W,Q) a číslic, 

správně spojuje 

písmena , zvládá opis, 

přepis i diktát písmen, 

slabik, slov a krátkých 

vět 

•  Dodržování hygienických 

návyků správného psaní 

•  Uvolňovací cviky, 

příprava k psaní, psaní, 

opis, přepis, diktát 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání

 Rozlišuje zvukovou 

a grafickou podobu 

slova, rozlišuje věty, 

slova, slabiky a hlásky 

•  Věta, slovo, slabika, 

hláska, písmeno, sluchová 

analýza a syntéza slabik 
 

 Pozná písmena 

abecedy k daným 

hláskám 

 

•  Písmena abecedy 

•  Písmeno malé, velké, 

tištěné, psané 

•  Tečka, čárka, otazník, 

vykřičník, dvojtečka, 

pomlčka 

 

 Plynule čte krátká 

slova a vázaným 

slabikováním čte 

přiměřeně náročné texty 

potichu i nahlas 

•  Správná artikulace, 

srozumitelné mluvení 

•  Čtení s porozuměním, 

přirozená intonace, 

nadpis, řádek, odstavec 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

1.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

•  Čtení psacího písma 

 Přednese zpaměti 

krátký text, skládá 

k sobě slova, která se 

rýmují 

 

 ČJL-3-1-11 Seřadí 

ilustrace podle dějové 

posloupnosti a vypráví 

podle nich jednoduchý 

příběh 

•  Reprodukce textu 

•  Přednes říkadla, básně 

nebo úryvku prózy 

•  Pojmy: rozpočitadlo, 

říkanka, hádanka, 

pohádka, báseň, 

spisovatel, časopis, kniha, 

čtenář, ilustrace 

•  Poslech literárního textu 

 

 ČJL-3-1-04 Pracuje 

tvořivě s literárním 

textem podle pokynů 

učitele a podle svých 

schopností 

•  Volná reprodukce textu 

•  Nahrazování slova 

v textu slovem stejného 

významu 

•  Dramatizace 

 

 Umí pozdravit, 

oslovit, poděkovat.  

 

ČJL-3-1-02 

Porozumí písemným 

nebo mluveným 

pokynům přiměřené 

složitosti, dovede na ně 

reagovat.  

  

ČJL-3-1-03  

Respektuje základní 

komunikační pravidla 

v rozhovoru

•  Komunikační situace: 

pozdrav, oslovení, 

omluva, prosba, 

poděkování, blahopřání, 

sdělování krátkých zpráv 

OSV 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

Komunikace 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti 

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

ČJL-3-2-01p tvoří slabiky 

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně  

ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací  

- při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost  



Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace 

Tichá 282, 742 74 Tichá  

Školní vzdělávací program - Učíme se navzájem 

 

 

 

Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

2.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

KOMUNIKAČNÍ, SLOHOVÁ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 Respektuje základní 

komunikační pravidla 

rozhovoru a základní 

formy společenského 

styku, 

vypravuje a popisuje


ČJL-3-1-07 

Na základě vlastních 

zážitků tvoří krátký 

mluvený projev. 

•  Výběr vhodných 

komunikačních 

prostředků a výrazů, 

dialog, mluvčí, 

posluchač, 

  jednoduchý popis 

 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy

 ČJL-3-1-08  Zvládá 

základní hygienické 

návyky spojené 

se psaním, píše správné 

tvary všech písmen 

abecedy, správně 

spojuje písmena a 

umísťuje diakritická 

znaménka, píše velká 

tiskací písmena 

•  Dodržování 

hygienických návyků 

správného psaní, 

odstraňování 

individuálních nedostatků 

písemného projevu 

•  Diakritická znaménka 

 

 Píše věcně i 

formálně správně 

jednoduchá sdělení, 

umí napsat svoji adresu, 

přání 

 

•  Plynulý a úhledný 

písemný projev, dopis, 

adresa, nadpis, odstavec 

 

Literární výchova 

•  Četba uměleckých, 

populárních a naukových 

textů s důrazem na 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

1.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

ČJL-3-1-01  

Plynule čte 

s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a 

náročnosti


 ČJL-3-3-03 Rozliší 

vyjadřování v próze a 

ve verších, odliší 

pohádku od ostatních 

vyprávění


upevňování čtenářských 

dovedností a návyků, 

uplatnění přirozené, 

intonace 

•  Poslech literárního textu 

 ČJL-3-1-11 Seřadí 

ilustrace podle dějové 

posloupnosti a vypráví 

podle nich jednoduchý 

příběh

•  Vyprávění pohádky nebo 

povídky, text a ilustrace 

  Pojmy : básník, verš, rým, 

přízvuk, recitace, děj, 

herec, vypravěč, divadlo, 

ilustrátor 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti 

ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči 

a   pravidelné dýchání 

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

ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen 

ve slově, velikost, sklon a správné tvary písmen  

ČJL-3-1-09p spojuje písmena a slabiky  

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně  

ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací  

- při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 Vyjadřuje se ústně a 

písemně, řadí slova 

podle abecedy. 

 

ČJL-3-2-03  

•  Čeština, abeceda, písmo 

•  Ohebné a neohebné 

slovní druhy 

•  Podstatná jména, slovesa 

a předložky 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

1.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

Porovnává významy 

slov podle zobecněného 

významu – děj, věc, 

okolnost, vlastnost, 

seznámí se s názvy 

slovních druhů  

 Porovnává významy 

slov.  

 

ČJL-3-2-01 

Rozlišuje zvukovou a 

grafickou podobu slova, 

člení slova na hlásky a 

slabiky, odlišuje dlouhé 

a krátké samohlásky, 

souhlásky, dvojhlásky, 

slabikotvorné r, l,  

odůvodňuje a píše 

správně i/y po tvrdých a 

měkkých souhláskách, 

vyslovuje a píše 

správně : 

souhlásky na konci a 

uvnitř slova, slova s dě, 

tě, ně, bě, pě vě, mě 

mimo morfologický šev 

•  Nauka o slově, slova 

opačného a podobného 

významu, slova 

významem souřadná, 

nadřazená a podřazená, 

•  Rozdělení hlásek, 

souhlásky znělé a neznělé 

•  Písmeno ě 

 

 

 Spojuje věty 

do jednodušších souvětí 

vhodnými spojkami 

•  Věta a souvětí 

•  Spojky a jejich funkce  

 Volí vhodné 

verbální i nonverbální 

prostředky řeči 

v běžných školních i 

mimoškolních 

situacích, tvoří věty 

ze slov 

•  Členění jazykového 

projevu 

•  Pořádek vět v řeči 

mluvené a psané 

OSV 

Sociální rozvoj 

Komunikace

 ČJL-3-2-07 

Rozlišuje v textu druhy 

vět podle postoje 

mluvčího a k jejich 

vytvoření volí vhodné 

•  Druhy vět, psaní vět 

s náležitými znaménky 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

1.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

jazykové i zvukové 

prostředky 

 Odůvodňuje   velká 

písmena na začátku 

věty a v typických 

případech vlastních 

jmen osob, zvířat a 

místních pojmenování

•  Rozlišování obecných 

jmen a vlastních jmen, 

pravopis jmen místních 
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJL-3-2-01p docvičuje všechna písmena malé a velké abecedy  

ČJL-3-2-01p tvoří slabiky 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

3.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

KOMUNIKAČNÍ, SLOHOVÁ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 ČJL-3-1-06 Volí 

vhodné verbální i 

nonverbální prostředky 

řeči v běžných školních 

i mimoškolních 

situacích, požádá 

o informaci, podá 

informaci, sdělí přání, 

na základě vlastních 

zážitků tvoří krátký 

mluvený projev 

•  Výběr vhodných 

komunikačních 

prostředků a výrazů, 

zdvořilostní obraty 

•  Formy společenského 

styku 

 OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy

 Vypráví samostatně, 

se správnou dějovou 

posloupností, tvoří 

osnovu s pomocí učitele 

•  Souvislé jazykové 

projevy, využívání 

jednoduché osnovy 

OSV 

Sociální rozvoj 

Komunikace

 Kontroluje vlastní 

písemný projev 

 

ČJL-3-1-10 Píše 

věcně i formálně 

správně jednoduchá 

sdělení 

•  Automatizace psacího 

pohybu, písemné sdělení 

 

Literární výchova 
•  Čtení hlasité a tiché 

 

 ČJL-3-3-01 Čte a 

přednáší zpaměti ve 

vhodném frázování a 

tempu literární texty 

přiměřené věku. 

 

ČJL-3-1-04 Pečlivě 

vyslovuje, opravuje 

svou nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost. 

 Rozumí přečtenému 

a reprodukuje jeho 

obsah 

 

 

 

 

•  Literární texty 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

3.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

 Pracuje tvořivě 

s literárním textem, 

dokáže se v textu 

orientovat, vyhledávat 

odpovědi na otázky. 

 

ČJL-3-3-02 

Vyjadřuje své pocity 

z přečteného textu. 

•  Poslech literárního textu 

 Užívá 

s porozuměním 

základní literární pojmy 

•  Poezie, próza, pověst, 

bajka  

 Vypráví zážitky 

z divadelního či 

filmového představení, 

dovede shrnout obsah, 

domýšlí jednoduché 

příběhy

•  Divadlo, film 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJL-3-1-01p čte s porozuměním jednoduché texty  

ČJL-3-1-02p rozumí pokynům přiměřené složitosti  

ČJL-3-1-04p, ČJL-3-1-05p, ČJL-3-1-06p dbá na správnou výslovnost, tempo řeči 

a   pravidelné dýchání  

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

ČJL-3-1-09p píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve 

slově, velikost, sklon a správné tvary písmen  

ČJL-3-1-09p převádí slova z mluvené do psané podoby  

ČJL-3-1-09p dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost  

ČJL-3-1-10p opisuje a přepisuje krátké věty  

ČJL-3-3-01p pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně  

ČJL-3-3-02p reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací  

- při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

ČJL-3-2-04 

Rozlišuje slovní druhy 

v základním tvaru 

•  Slovní druhy, ohebné a 

neohebné slovní druhy  
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

3.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

 ČJL-3-2-05 Užívá 

v mluveném projevu 

správné gramatické 

tvary podstatných jmen, 

přídavných jmen  a 

sloves 

•  Souvislý mluvený 

projev, význam slov 

 

 ČJL-3-2-08 

Odůvodňuje a píše 

správně;   i/y  

po tvrdých a měkkých 

souhláskách i 

po obojetných 

souhláskách 

ve vyjmenovaných 

slovech; 

dě, tě, ně ,ú/ů, bě, pě, 

vě, mě – mimo 

morfologický šev;  

velká písmena na 

začátku věty a 

v typických případech 

vlastních jmen osob, 

zvířat a místních 

pojmenování 

•  Pamětní zvládnutí 

vyjmenovaných slov, 

jejich použití v textu 

 

 ČJL-3-2-06 Spojuje 

věty do jednodušších 

souvětí vhodnými 

spojkami a jinými 

spojovacími výrazy 

•  Věta a souvětí, spojky a 

jejich funkce, spojovací 

výrazy  

 Rozlišuje pády, číslo 

jednotné a množné, rod 

mužský, ženský a 

střední 

•  Podstatná jména, rod, 

číslo, pád, skloňování 

 

ČJL-3-2-02  

Porovnává významy 

slov, slova opačného 

významu a slova 

významem souřadná, 

nadřazená a podřazená, 

•  Nauka o slově, slova 

příbuzná 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

3.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

vyhledá v textu slova 

příbuzná 

 Seznámí se 

s určováním  základní 

skladební dvojice 

•  Základní skladební 

dvojice  

 Slovesa - určuje 

osobu, číslo , čas, 

časuje slovesa v čase 

přítomném, minulém i 

budoucím

•  Slovesa- pojmenování 

děje, osoba, číslo, čas, 

časování  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJL-3-2-01p rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky  

ČJL-3-2-01p rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky  

ČJL-3-2-08p píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech  

 



Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace 

Tichá 282, 742 74 Tichá  

Školní vzdělávací program - Učíme se navzájem 

 

 

 

 

Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

4.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

KOMUNIKAČNÍ, SLOHOVÁ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 ČJL-5-1-08 

Rozlišuje spisovnou a 

nespisovnou výslovnost  

a vhodně ji užívá podle 

komunikační situace 

•  Spisovná a nespisovná 

slova v psaném a 

mluveném projevu 
MkV 

Lidské vztahy 

Reflektuje 

důležitost prvků 

neverbální komunikace, 

eliminuje hrubé výrazy 

z verbální komunikace, 

zvládá položit vhodnou 

otázku 

•  Základní prvky 

komunikace 

Etická výchova 

Rozpoznává 

základní city, vede 

rozhovor s druhými 

o jejich prožitcích, 

na základě empatického 

vnímání přemýšlí 

nad konkrétní pomocí 

•  Schopnost spolupráce 

•  Prosociální chování 

Etická výchova

ČJL-5-1-04  

Reprodukuje obsah 

přiměřeně složitého 

sdělení a zapamatuje si 

z něj podstatná fakta 

•  Orientace v naučných 

textech přiměřených 

věků, vystižení podstaty 

sdělení 

 

 ČJL-5-1-02 

Rozlišuje podstatné a 

okrajové informace 

v textu vhodném pro 

daný věk, podstatné 

informace zaznamená 

•  Vyhledávaní klíčových 

slov, pozorné vnímání 

podrobností a hledání 

jejich významu v celku 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání

 ČJL-5-1-03 

Posuzuje úplnost či 

neúplnost 

jednoduchého sdělení 

•  Orientace v textu  

- projekt Den Země

 ČJL-5-1-06 

Rozpoznává 
•  Porovnávání názorů, 

tolerance, řešení 

MV 

Tvorba mediálního 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

4.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

manipulativní 

komunikaci v reklamě 

konfliktních situací sdělení  

 

 Sestaví osnovu 

vyprávění a na jejím 

základě vytváří krátký 

mluvený nebo písemný 

projev s dodržením 

časové posloupnosti, 

procvičuje různé popisy 

•  Osnova, nadpis, členění 

projevu, odstavce 

•  Vypravování 

•  Popis 

•  Popis cesty do školy 

•  Popis jízdního kola 

OSV 

Sociální rozvoj 

Komunikace 

 

Projekt Den Země 

Literární výchova 

 
•  Čtení hlasité a tiché 

 
 ČJL-5-1-01 Čte 

s porozuměním 

přiměřeně náročné texty 

potichu i nahlas 

 Volně reprodukuje 

text podle svých 

schopností 

•  Próza, básně, přirovnání, 

čas a prostředí děje 

 OSV 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

 

  Přednáší vhodné 

literární texty zpaměti 

 Podle svých 

možností vyjádří a 

zaznamená své dojmy 

z četby nebo poslechu 

literárního díla  Seznamuje se 

se základními pojmy 

literární teorie 

•  Pověst, povídka, hlavní a 

vedlejší postavy  

 Rozliší  umělecký 

text a naučný  text
•  Umělecký a naučný text 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle 

přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích  

ČJL-5-1-09p popíše jednoduché předměty  

ČJL-5-1-09p opisuje a přepisuje jednoduché texty  

ČJL-5-1-09p seznamuje se s hůlkovým písmem  

- tvoří otázky a odpovídá na ně  

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p za pomocí učitele dramatizuje jednoduchý příběh  
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

4.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního 

představení podle daných otázek  

ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché 

osnovy  

ČJL-5-3-04p  - rozlišuje pohádkové prostředí od reálného  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 ČJL-5-2-04 

Rozlišuje slova 

spisovná a jejich 

nespisovné tvary. 

Porovnává různé 

podoby slova, slova 

citově zabarvená, 

vyhledává v textu slova 

příbuzná 

•  Nauka o slově, slova 

spisovná, nespisovná, 

slova citově zabarvená, 

slova příbuzná, slova 

jednoznačná, 

mnohoznačná  

 

 Rozlišuje základní 

části slova, slovo 

základové a odvozené, 

rozlišuje předpony a 

předložky 

•  Stavba slova, kořen, část 

příponová a předponová, 

koncovka 

•  Předpony, předložky 

 

 ČJL-5-2-08 Píše 

správně a zdůvodňuje 

i/y ve slovech po 

obojetných souhláskách 

•  Vyjmenovaná slova, 

slova příbuzná 
 

 Určuje slovní druhy 

plnovýznamových slov  

•  Slovní druhy a jejich 

třídění,tvary slov, 

mluvnické kategorie 

sloves a podstatných 

jmen 

 

 Odlišuje větu 

jednoduchou a souvětí, 

vhodně změní větu 

jednoduchou v souvětí 

•  Věta jednoduchá, 

souvětí, základní větné 

členy, smysluplné 

uspořádání vět 

 

 ČJL-5-2-05 

Vyhledává základní 

skladební dvojici, 

určuje podmět a 

přísudek a v neúplné 

•  Práce s větou, podmět, 

přísudek, shoda přísudku 

s podmětem  
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

4.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

základní skladební 

dvojici označuje základ 

věty.  

Správně píše i/y v 

příčestí minulém 

 Skloňuje podstatná 

jména 
•  Vzory podstatných jmen 

 

 Slovesa - určuje 

infinitiv, osobu, číslo , 

čas, způsob, časuje 

slovesa oznamovacího 

způsobu

•  Infinitiv sloves, určité 

slovesné tvary, slovesné 

způsoby  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje 

mluvčího  

ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé a měkké a souhlásky a ovládá pravopis měkkých a 

tvrdých slabik  

- určuje samohlásky a souhlásky  
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

5.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

KOMUNIKAČNÍ, SLOHOVÁ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 ČJL-5-1-10 Sestaví 

osnovu vyprávění a 

na jejím základě vytváří 

krátký mluvený nebo 

písemný projev 

s dodržením časové 

posloupnosti 

•  Vypravování, popis 

předmětu, děje, 

pracovního postupu, 

slovní zásoba 

MV 

Tvorba mediálního 

sdělení 

Práce v realizačním 

týmu 

- projekt Den Země

 ČJL-5-1-07 Volí 

náležitou intonaci, 

přízvuk, pauzy a tempo 

podle svého 

komunikačního záměru 

•  Spisovná výslovnost  a 

pravopis  

•  Národní jazyk a jiné 

jazyky 

 

 

 ČJL-5-1-09 Píše 

správně po stránce 

obsahové i formální 

jednoduché 

komunikační žánry 

•  Práce s  pravidly 

českého jazyka, slovníky 

spisovné češtiny, 

naučnými slovníky  

 

 ČJL-5-1-06 

Rozpozná 

manipulativní 

komunikaci 

v masmédiích, zejména 

v reklamě 

•  Časopisy, inzerce, 

nabídky, reklama 

OSV 

Morální rozvoj 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

MV 

Kritické čtení a 

vnímání mediálních 

sdělení 

Fungování a vliv 

médií na společnost
 ČJL-5-1-05 Vede 

správně dialog, 

telefonický rozhovor, 

zanechá vzkaz na 

záznamníku. 

Komunikuje pomocí e-

mailové pošty. 

•  Situace v běžném 

společenském styku, 

vyplňování běžných 

tiskopisů 

OSV 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

Uvědomuje si své 

schopnosti a silné 
•  Sebepojetí Etická výchova 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

5.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

stránky, utváří své 

pozitivní 

sebehodnocení 

Jednoduchými 

skutky realizuje 

tvořivost 

v mezilidských 

vztazích, především 

v rodině a v kolektivu 

třídy 

•  Tvořivost 

v mezilidských vztazích 

•  Schopnost spolupráce 

Etická výchova 

Literární výchova 
•  Orientace 

v encyklopediích 

určených dětem a 

mládeži 

MkV 

Lidské vztahy

 Seznámí se 

s přiměřeně náročnými 

odbornými texty 

v dětských časopisech a 

encyklopediích, pracuje 

s informacemi 

 Čte s porozuměním 

přiměřeně rychle a 

plynule s prvky 

uměleckého přednesu 

•  Čtení hlasité a tiché 

 

 Přednáší vybrané 

básně a úryvky prózy 

zpaměti 

•  Próza, básně 
 

 ČJL-5-3-01 Vyjádří 

své dojmy z četby, 

zaznamená je a seznámí 

s nimi ostatní žáky 

•  Referát 

 

 ČJL-5-3-03 Rozliší 

různé typy uměleckých 

a neuměleckých textů, 

 

ČJL-5-3-04 

Při jednoduchém 

rozboru literárních textů 

používá elementární 

literární pojmy 

•  Próza, poezie, lyrika, 

epika, text umělecký, text 

naučný, řeč autora a 

postav, pověst, bajka, 

povídka, dobrodružná 

četba, comics 

•  Poslech literárního textu 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání

 ČJL-5-1-08 Volně 

reprodukuje text podle 
•  Sloka, verš, rým, 

básnický přívlastek 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

5.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

svých schopností,tvoří 

vlastní literární text 

na dané téma, verše, 

rýmy 

 Porovnává různé 

typy divadelních 

představení

•  Loutky, maňásci, živí 

herci, režisér  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJL-5-1-05p, ČJL-5-1-10p vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle 

přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích  

ČJL-5-1-05p má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování  

ČJL-5-1-07p v mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo 

řeči  

ČJL-5-1-09p píše správně a přehledně jednoduchá sdělení  

ČJL-5-1-09p píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy  

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p dramatizuje jednoduchý příběh  

ČJL-5-3-01p, ČJL-5-3-02p vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního 

představení podle daných otázek  

ČJL-5-3-02p čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché 

osnovy  

ČJL-5-3-02p určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti  

ČJL-5-3-04p rozlišuje prózu a verše  

- rozlišuje pohádkové prostředí od reálného  

- ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu  

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 ČJL-5-2-03  Určuje 

slovní druhy 

plnovýznamových slov 

a  využívá je 

v gramaticky správných 

tvarech 

•  Slovní druhy a jejich 

třídění,tvary slov, 

mluvnické kategorie 

sloves a podstatných 

jmen 

 

 Určuje základní 

větné členy, vyhledává 

různé podměty, pozná 

podmět 

několikanásobný 

ve větách.V neúplné 

•  Práce s větou, podmět 

vyjádřený i nevyjádřený, 

několikanásobný, 

přísudek slovesný 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

5.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

základní skladební 

dvojici označí základ 

věty.  

 ČJL-5-2-09 Zvládá  

základní příklady 

syntaktického 

pravopisu – shodu 

přísudku s holým 

podmětem 

•  Shoda přísudku 

s podmětem 

 

 ČJL-5-2-01 

Porovnává významy 

slov, zvláště slova 

stejného nebo 

podobného významu a 

slova vícevýznamová.  

 

ČJL-5-2-02 

Rozlišuje ve slově 

kořen, část příponovou, 

předponovou a 

koncovku, píše správně 

zdvojené souhlásky, 

předpony s-,z-, bez-

,roz-,vz-, předložky s, z, 

skupiny bě/bje,vě/vje, 

(bje, vje kde se setká 

předpona ob-a v- 

s kořenem na je-), pě, 

mě/mně, 

dělí slova na konci 

řádku, 

zvládá pravopis i/y 

po obojetných 

souhláskách a 

v koncovkách ohebných 

slov 

•  Nauka o slově, slova 

jednoznačná a 

mnohoznačná, stavba 

slova, společný kořen 

ve slovech příbuzných 

•  Synonyma, antonyma 

•  Lexikální pravopis 

•  Vyjmenovaná slova, 

slova příbuzná 

 

 ČJL-5-2-06 

Odlišuje větu 

jednoduchou a souvětí, 

vhodně změní větu 

jednoduchou v souvětí 

•  Věta jednoduchá, souvětí 

•  Větné vzorce, tvorba 

souvětí   
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Český jazyk a 
literatura 

Ročník: 

5.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti 

 ČJL-5-2-07 Užívá 

vhodné spojovací 

výrazy, podle potřeby 

projevu je obměňuje 

•  Rozmanité spojovací 

výrazy 

OSV 

Sociální rozvoj 

Komunikace

 Rozlišuje druhy 

přídavných jmen, 

zájmen, určí zájmena 

osobní, rozliší číslovky 

•  Přídavná jména, 

zájmena, číslovky 

 

 Pozná řeč přímou
•  Řeč přímá, uvozovací 

věta, interpunkce u řeči 

přímé 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJL-5-2-03p pozná podstatná jména a slovesa  

ČJL-5-2-06p dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje 

mluvčího  

ČJL-5-2-08p rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis 

měkkých a tvrdých slabik  

- určuje samohlásky a souhlásky  

- seřadí slova podle abecedy  

- správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě  

- správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky  
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5.2 Anglický jazyk 

Charakteristika:  

Předmět je tvořen vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace s těmito 

tématy: Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti. 

Tento vyučovací předmět poskytuje jazykový základ a předpoklady 

pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. Žáci si uvědomují 

důležitost jazykového vzdělání a jsou motivováni k dalšímu studiu jazyků. Předmět 

umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné 

kulturní tradice. 

Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak 

ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a 

v budoucím pracovním uplatnění.  

Vzdělávání v dané oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního 

vzdělávání a rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní 

rozmanitosti. 

Podle Evropského referenčního rámce pro jazyky žáci na konci 2. období dosáhnou 

stupně A1 – uživatel základů jazyka: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela 

základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a 

fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se 

informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které 

vlastní a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem 

domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. 

Časová dotace: 

2. ročník    1 hodina týdně 

3. ročník    3 hodiny týdně 

4. ročník    3 hodiny týdně 

5. ročník    3 hodiny týdně 

Formy realizace: 

Vyučovací hodina, zařazování projektů.  
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Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují 

k utváření KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Kompetence k učení 

• Probouzíme u žáků zájem o výuku angličtiny. 

• Zajímavostmi a pro žáky poutavými činnostmi, hrami, písničkami, 

vytváříme pozitivní vztah k učení cizímu jazyku. 

• Zadáváme takové úkoly, při kterých žáci informace vyhledávají z různých 

zdrojů. 

Kompetence k řešení problémů 

• Žákům předkládáme k řešení jednoduché problémové situace 

v cizojazyčném prostředí. 

• Učitel zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů. 

Kompetence komunikativní 

• Vytváříme situace, kdy žáci formulují jednoduché myšlenky anglicky a 

využívají dovednosti osvojené v anglickém jazyce k navázání kontaktu. 

• Učitel žáky vybízí, aby kladli k danému tématu otázky. 

Kompetence sociální a personální 

• Zadáváme činnosti do dvojic, skupin, vedeme žáky ke vzájemné pomoci 

při učení. 

• Vytváříme situace, kdy žáci žádají o informaci a poskytují pomoc, radu. 

Kompetence občanské 

• Prostřednictvím videa, televizních pořadů, knih umožňujeme žákům získat 

představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávat je s našimi 

zvyky. 

Kompetence pracovní 

• Vedeme žáky k samostatné práci se slovníkem. 

• Umožňujeme žákům využívat moderní informační technologie. 

V tomto předmětu budou realizována tato Průřezová témata:  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností poznávání: komunikace v anglickém jazyce, hodnocení a 
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sebehodnocení v anglickém jazyce, cvičení smyslů, pozornosti, práce 

s výukovými programy 

Sociální rozvoj 

• Mezilidské vztahy: vzájemná pomoc při řešení úkolů 

• Komunikace: konverzace na dané téma, tvorba otázek a odpovědí. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH 

• Evropa a svět nás zajímá: porovnání znalostí o ČR a Velké Británii, další 

státy Evropy, dění, které nás ovlivňuje - sport, kultura. 

• Objevujeme Evropu a svět: které státy jsme navštívili, orientace na mapě, 

říkanky, písně v anglickém jazyce.         

MULTIKULTURNÍ   VÝCHOVA 

• Kulturní diference: porovnání zvyků a tradic v USA, Velké Británii a ČR 

 

Očekávané výstupy – 1. období žák 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI  

Žák 

• CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností, reaguje na ně verbálně i neverbálně 

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

výuky setkal 

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

k dispozici vizuální oporu 

• rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

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

pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 

oporu 

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

• CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové vizuální předlohy 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

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

Očekávané výstupy – 2. období žák 

POSLECH S POROZUMĚNÍM  

Žák 

•  CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány 

pomalu a s pečlivou výslovností 

• CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a 

zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální 

oporu 

• CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a 

zřetelně a má k dispozici vizuální oporu  

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

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

pečlivou výslovností  

CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů 

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

- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování  

MLUVENÍ 

Žák 

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

• CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

• CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje  

CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk  

CJ-5-2-03p vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud 

má k dispozici vizuální oporu)  

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Žák 

• CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje 

k osvojovaným tématům 

• CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým čteným krátkým textům z běžného života, 

zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně 

setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  

PSANÍ 

Žák 

• CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o 

sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 

života 

• CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

- je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka  
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Anglický jazyk 

Ročník: 

2.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti

 Rozumí jednoduchým 

pokynům při výuce a 

reaguje na ně

•  Pokyny, pozdravy, 

představování 

•  Určitý a neurčitý člen 

•  Množné číslo 

pravidelných 

podstatných jmen 

•  Osobní a přivlastňovací 

zájmena (I,you,my) 

•  Sloveso to be 

•  Sloveso to have 

•  Sloveso like 

•  Anglické říkanky, písně 

•  Slovní zásoba – žáci si 

osvojí  základní slovní 

zásobu v komunikačních 

situacích probíraných 

tematických okruhů a 

umí ji používat 

 

Tematické okruhy: 

•  Barvy 

•  Čísla 1 - 10 

•  Školní pomůcky 

•  Rodina 

•  Hračky 

•  Zvířata 

•  Ovoce a zelenina 

•  Oblečení 

•  Svátky 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání 

 

OSV 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

 

 

 

OSV 

Sociální rozvoj 

Komunikace 

 

 CJ-3-1-02  Zopakuje 

a použije slova a slovní 

spojení, se kterými se 

v průběhu výuky setkal 

 Umí pozdravit, 

rozloučit   se, představit 

se

 Rozliší základní 

barvy

 Pojmenuje předměty 

ze svého okolí

 Vyjádří souhlas a  

nesouhlas

 Používá osobní a 

přivlastňovací zájmena 

(I, you, my) 

 Sloveso „to be“ 

používá v jednoduchých 

větách 

 Užívá vazbu ,,I have 

got", ,,I like" 

 CJ-3-1-05 Přiřadí 

mluvenou a psanou podobu 

téhož slova či slovního 

spojení
 Nápodobou si 

osvojuje základní 

gramatické jevy
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

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

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Anglický jazyk 

Ročník: 

3.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti

 CJ-3-1-01 Rozumí 

jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které 

jsou sdělovány pomalu 

a s pečlivou 

výslovností, reaguje 

na ně verbálně i 

neverbálně


•  Pokyny, pozdravy, 

představení se 

•  Mluvnice – základní 

gramatické struktury 

•  Neurčitý a určitý člen 

•  Abeceda 

•  Množné číslo 

pravidelných podstatných 

jmen 

•  Osobní a přivlastňovací 

zájmena 

•  Přítomný čas prostý 

•  Sloveso to be 

•  Sloveso to have 

•  Sloveso like 

•  Sloveso can 

•  Přítomný čas průběhový 

•  Rozkazovací způsob 

•  Předložky in, on, under 

•  Pořádek slov ve větě 

•  Anglické říkanky, písně 

•  Zvuková a grafická 

podoba jazyka –fonetické 

znaky(pasivně), základní 

výslovnostní návyky, 

vztah mezi zvukovou a 

grafickou podobou slov 

•  Slovní zásoba – žáci si 

osvojí a umí používat 

základní slovní zásobu 

v komunikačních 

situacích probíraných 

tematických okruhů  

 

Tematické okruhy: 

•  Barvy 

•  Čísla 1 - 12 

•  Školní potřeby 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání 

 

OSV 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

 

 

 

OSV 

Sociální rozvoj 

Komunikace 

 

Jsou tolerovány 

elementární chyby, 

které nenarušují 

smysl sdělení a 

porozumění

 CJ-3-1-02 Zopakuje a 

použije slova a slovní 

spojení, se kterými se 

v průběhu výuky setkal 

 Užívá a rozlišuje 

člen jako součást 

podstatného jména

 Tvoří množné číslo 

pravidelných 

podstatných jmen
 Pozdraví, rozloučí 

se, představí se, osloví 

osobu
 Používá osobní 

zájmena a 

přivlastňovací zájmena 

(my, your)

 Vyjádří souhlas a 

nesouhlas

 Užívá základní 

slovesa v přítomném 

čase prostém 

v kladných větách
 Sloveso „to be“ 

používá v 

jednoduchých 

kladných, záporných 

větách a v otázkách
 Sloveso „to have“ 

užívá v kladných větách
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Anglický jazyk 

Ročník: 

3.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti

 •  Škola 

•  Rodina 

•  Hračky 

•  Zvířata 

•  Ovoce a zelenina 

•  Jídlo, pití 

•  Lidské tělo 

•  Oblečení 

•  Svátky 

 Používá ustálená 

spojení se slovem like  

Používá ustálená 

spojení s modálním 

slovesem  „can“

 

 U základních sloves 

tvoří přítomný čas 

průběhový v kladných 

větách
 CJ-3-1-06 Píše 

slova a krátké věty na 

základě textové vizuální 

předlohy
 CJ-3-1-05 Přiřadí 

mluvenou a psanou 

podobu téhož slova či 

slovního spojení

CJ-3-1-03  Rozumí 

obsahu jednoduchého 

krátkého psaného textu, 

pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

 CJ-3-1-04 Rozumí 

obsahu jednoduchého 

krátkého mluveného 

textu, který je pronášen 

pomalu, zřetelně a 

s pečlivou výslovností, 

pokud má k dispozici 

vizuální oporu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

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

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Anglický jazyk 

Ročník: 

4.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti

 CJ-5-1-01 Rozumí 

jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností 

 

 

•  Pokyny 

•  Abeceda 

•  Mluvnice – základní 

struktury a typy vět 

•  Vazby: there is, there are 

•  Zájmena 

•  Přivlastňovací pád 

•  Otázka, zápor 

•  Přítomný čas prostý: 

otázka, zápor 

•  Přítomný čas průběhový  

•  Zkrácené tvary sloves 

• Předložky 

•  Otázky s ,,who, what, 

how, where" 

•  Anglické říkanky, písně 

•  Fonetické znaky 

•  Zvuková a grafická 

podoba jazyka –fonetické 

znaky(pasivně), základní 

výslovnostní návyky, 

vztah mezi zvukovou a 

grafickou podobou slov 

•  Slovní zásoba – žáci si 

osvojí a umí používat 

základní slovní zásobu 

v komunikačních 

situacích probíraných  

•  Využití autentických 

materiálů (dětské 

časopisy, pohádky, písně) 

tematických okruhů a 

umí ji používat 

•  Práce se slovníkem 

•  

•  Tematické okruhy: 

•  Třída, škola 

 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání 

OSV 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

 

 

OSV 

Sociální rozvoj 

Komunikace 

VMEGS 

Evropa a svět nás 

zajímá  

- lidová slovesnost, 

tradice národů 

Objevujeme Evropu a 

svět 

- mapa Evropy, 

navštívené země 

 

 

Využití autentických 

materiálů (dětské 

časopisy, pohádky, 

písně, říkanky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CJ-5-3-01 Vyhledá 

potřebnou informaci 

v jednoduchém textu, 

který se vztahuje 

k osvojovaným tématům 

 

 Řeší jednoduché 

situace související se 

seznamováním, 

zahájením a ukončením 

rozhovoru 

CJ-5-4-01  Napíše 

krátký text s použitím 

jednoduchých vět a 

slovních spojení o sobě, 

rodině, činnostech a 

událostech z oblasti 

svých zájmů a 

každodenního života 
 Používá vazbu 

„there is, there are“ 

 

 Užívá přivlastňovací 

pád („Ann´s desk“) 

 Užívá otázku a zápor 

u slovesa být 

 Užívá přítomný čas 

prostý otázku a zápor 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Anglický jazyk 

Ročník: 

4.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti

 Užívá přítomný čas    

průběhový 

•  Na hřišti, v parku 

•  Lidské tělo 

•  Rodina, domov, bydlení 

•  Dny, měsíce 

•  Čísla 1 – 100 

•  Zájmy, záliby, sport, hry 

•  Ve městě 

•  Zvířata 

•  Země, národnosti 

•  Vánoce  

• Velikonoce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj interkulturní 

komunikační 

kompetence 

 Užívá zkrácené 

tvary slovesných tvarů

 CJ-5-2-01 Zapojí se 

do jednoduchých 

rozhovorů. 

 

CJ-5-2-02 Sdělí 

jednoduchým 

způsobem základní 

informace týkající se 

jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a 

dalších osvojovaných 

témat 

 


•  Volný čas 

•  Roční období 

•  Oblečení 

•  Byt a jeho zařízení 

•  Domov 

•  Čas, hodiny, minuty 

•  Dopis 

•  Orientace v prostoru 

•  Zeměpisné údaje 

•  Zvířata 

•  Zdraví a nemoc 

•  Svátky 

•  Nákupy 

•  Dopravní prostředky 
 Užívá předložky 

místa a času 


 Rozumí základním 

číselným údajům 

 

 Osvojování všech 

dovedností (poslech 

s porozuměním, 

mluvení, čtení 

s porozuměním, psaní) 

OSV 

Sociální rozvoj 

Komunikace 

 

Jsou tolerovány 

elementární chyby, 

které nenarušují 

smysl sdělení a 

porozumění 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

Žák 
 CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností  

CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů 

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

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Předmět: 

Anglický jazyk 

Ročník: 

4.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti

- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování  

CJ-5-2-01p pozdraví a poděkuje  

CJ-5-2-02p sdělí své jméno a věk  

CJ-5-3-02p rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně 

setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)  
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Předmět: 

Anglický jazyk  
Ročník: 

5.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti

 Představí sebe, členy 

své rodiny a kamarády, 

zeptá se na jméno, 

bydliště

• Mluvnice – základní 

struktury a typy vět 

•  Množné číslo 

podstatných jmen, včetně 

běžně používaných 

nepravidelných 

•  Číslovky řadové 

•  Člen, číslovky a zájmena 

ve spojení s podstatnými 

jmény 

•  Zájmena jako podmět 

•  Zájmena přivlastňovací 

•  Slovesa v přítomném 

čase prostém a 

průběhovém, otázky a 

odpovědi, včetně záporu 

•  Sloveso to have ( have 

got, have lunch) 

•  Modální slovesa: can, 

must 

•  Předložky pro určení 

místa a času 

•  Číslovky 0 – 100 

•  Roční období, měsíce, 

dny v týdnu, datum 

•  Minulý čas prostý - 

sloveso to be 

•  Minulý čas prostý 

(pravidelná a někt. 

nepravidelná slovesa) 

•  Anglické písně, říkanky, 

pohádky 

•  Využití autentických 

materiálů (dětské 

časopisy, pohádky, písně) 

•  Fonetické znaky 

•  Zvuková a grafická 

podoba jazyka –fonetické 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání 

OSV 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

OSV 

Sociální rozvoj 

Komunikace 

VMEGS 

Evropa a svět nás 

zajímá 

Objevujeme Evropu a 

svět 

MkV 

Kulturní diference 

- porovnání zvyků a 

tradic 

Rozvoj interkulturní 

komunikační 

kompetence 

Projekt The UK and 

USA 

Seznámení s možností 

absolvovat 

mezinárodní jazykové 

zkoušky pro děti 

 

 CJ-5-2-01 Zapojí se 

do jednoduchých 

rozhovorů

 CJ-5-2-02 Sdělí 

jednoduchým způsobem 

základní informace 

týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného 

času a dalších 

osvojovaných témat

 CJ-5-2-03 

Odpovídá na 

jednoduché otázky 

týkající se jeho 

samotného, rodiny, 

školy, volného času a 

dalších osvojovaných 

témat a podobné otázky 

pokládá 

CJ-5-3-02  Rozumí 

jednoduchým krátkým 

textům z běžného života, 

zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

 CJ-5-3-01 Vyhledá 

potřebnou informaci 

v jednoduchém textu, 

který se vztahuje 

k osvojovaným 

tématům 
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Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Předmět: 

Anglický jazyk  
Ročník: 

5.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti

 Rozumí 

jednoduchým krátkým 

textům z běžného 

života, zejména pokud 

má k dispozici vizuální 

oporu 

 Rozumí přiměřeným 

autentickým textům 

znaky(pasivně), 

zákl.výslovnostní 

návyky, vztah mezi zvuk. 

a grafickou podobou slov 

•  Slovní zásoba – žáci si 

osvojí a umí používat 

základní slovní zásobu 

v komunikačních 

situacích probíraných 

tematických okruhů 

•  Práce se slovníkem 

 

Tematické okruhy: 

•  Prázdniny 

•  Volný čas 

•  Roční období,  

•  Měsíce, dny v týdnu 

•  Hodiny 

•  Oblečení 

•  Byt a jeho zařízení 

•  Náš dům, adresa, 

bydliště 

•  Povolání 

•  Čas, hodiny, minuty 

•  Dopis 

•  Orientace v prostoru 

•  Zeměpisné údaje 

•  Reálie The UK, USA 

•  Příroda a počasí 

•  Zvířata 

•  Zdraví a nemoc 

•  Svátky, kalendářní rok 

 

 

  CJ-5-1-01 Rozumí 

jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele (které jsou 

sdělovány v anglickém 

jazyce) pomalu a 

s pečlivou výslovností 

CJ-5-1-02 Rozumí 

slovům a jednoduchým 

větám, pokud jsou 

pronášeny pomalu a 

zřetelně a týkají se 

osvojovaných témat, 

zejména pokud má 

k dispozici vizuální 

oporu 
 CJ-5-1-03 Rozumí 

jednoduchému 

poslechovému textu, 

pokud je pronášen 

pomalu a zřetelně a má 

k dispozici vizuální 

oporu 

 Vyhledává odpovědi 

na otázky, potřebné 

informace (v časopisu 

nebo na webové 

stránce) a tyto 

informace využije 

 
 Rozumí obsahu a 

smyslu jednoduchých 

autentických materiálů 

a využívá je při práci 

 CJ-5-4-01 Napíše 

krátký text s použitím 

jednoduchých vět a 

slovních spojení o sobě, 

rodině, činnostech a 



Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace 

Tichá 282, 742 74 Tichá  

Školní vzdělávací program - Učíme se navzájem 

 

 

 

Oblast: 

Jazyk a jazyková 
komunikace  

Předmět: 

Anglický jazyk  
Ročník: 

5.  

Očekávané výstupy 

Žák: 

Učivo Souvislosti

událostech z oblasti 

svých zájmů a 

každodenního života 

 CJ-5-4-02 Vyplní 

osobní údaje 

do formuláře 

 Seznámí se s 

tvorbou minulého času 


 Osvojování všech 

dovedností (poslech 

s porozuměním, 

mluvení, čtení 

s porozuměním, psaní) 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

CJ-5-1-01p rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a 

s pečlivou výslovností  

CJ-5-1-02p rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů 

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

Charakteristika: 

Předmět je tvořen vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět s těmito tématy: Místo, 

kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví. 

Vzděláváním v předmětu prvouka se rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní 

zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí 

pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti; 

utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a 

postupně se seznamují  s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se 

složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných 

věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, pozorovat a přemýšlet 

o nich. Propojení vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět s reálným životem a 

s praktickou zkušeností žáků pomáhá při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a 

při upevňování pracovních i režimových návyků. Environmentální vzdělávání, 

dopravní výchova a výchova k rozvoji zdraví tvoří významnou součást tohoto 

předmětu. 

Časová dotace:  

1. ročník   2 hodiny týdně 

2. ročník   2 hodiny týdně 

3. ročník   2 hodiny týdně 

Formy realizace:  

Vyučovací hodina se začleňováním krátkodobých i dlouhodobých projektů. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují 

k utváření KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Kompetence k učení 

• Poskytujeme žákům přístup k mnoha informačním zdrojům a zadáváme takové 

úkoly, při kterých žáci informace z různých zdrojů vyhledávají, vyhodnocují a 

kombinují. 

• Žáky vedeme k sebehodnocení. 
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• Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je 

podněcována jejich tvořivost. 

• Podporujeme hledání souvislostí mezi teorií a praxí i mezi jednotlivými 

předměty a obory. 

Kompetence k řešení problémů 

• Umožňujeme žákům zdokonalovat kompetenci práce s informacemi z různých 

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

uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. 

• Žáky vedeme úměrně věku k používání internetu. 

• Vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné 

řešit praktické problémy. 

• Žákům nebráníme při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů. 

• Vytváříme takové situace, kdy k závěrům o přírodních jevech docházejí žáci 

sami prostřednictvím experimentů a vlastního aktivního zkoumání. 

• Vedeme žáky k tomu, aby sami vyhledávali problémové lokality a skutečnosti 

v okolí jejich bydliště. 

• Vedeme žáky k využívání kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje 

pro řešení problémů životního prostředí, k hledání různých variant řešení a 

k obhájení správnosti řešení.  

• Kompetence komunikativní 

• Vytváříme situace, kdy žáci mohou vyjádřit svůj  názor, sdílet své pocity. 

• Čtení, psaní a diskusi používáme jako nástroje učení. Žáci vyhledávají odborné 

texty v různých zdrojích, čerpají z nich informace pro své učení, diskutují 

o nich, sami vytvářejí texty. 

• Využíváme komunitních kruhů k vyjadřování prezentací žáků a vnímání se 

navzájem. 

• Vyžadujeme od žáků dodržování pravidel diskuse, na nichž jsme se předem 

dohodli. 

Kompetence sociální a personální 

• Klademe důraz na bezpečné sociální prostředí ve škole – žáci se podílejí 

na vytváření pravidel třídy , jejich efektivitu vyhodnocujeme na třídní úrovni. 
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• Sami učitelé pravidla soužití ve třídě dodržují a tím podporují pozitivní klima  a 

atmosféru bezpečí. 

• Prostřednictvím různých technik hodnocení a sebehodnocení práce žáků se žáci 

učí oceňovat práci vlastní i druhých. 

• Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci, vzájemnou pomoc 

při učení. 

Kompetence občanské 

• Umožňujeme žákům poznávat přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí. 

• Informujeme žáky o základních možnostech jednotlivce k ochraně přírody, 

vytváříme návyky a rozvíjíme postoje vedoucí k ochraně životního prostředí. 

• Seznamujeme žáky s významem třídění odpadu, sběru papíru, recyklací. 

• Vedeme žáky k rozvoji zdraví.  

• Prostřednictvím modelových situací učíme žáky, jak se zachovat v krizových 

a nezvyklých situacích. 

• Učitelé svým chováním i přípravou situací ve třídě posilují spolupráci mezi 

žáky a respekt k odlišnostem mezi lidmi. 

• Společně s žáky se učitelé domlouvají na pravidlech soužití a vedou žáky 

k jejich dodržování; uplatňují důsledky při jejich nedodržování. 

• Vedeme žáky k dodržování pravidel při pohybu na komunikacích. 

Kompetence pracovní 

• Ve výuce vytváříme příležitosti, kdy se žáci mohou seznamovat s různými 

oblastmi lidského konání a vyhodnocovat jejich přínos pro sebe i společnost. 

• Zapojujeme žáky do činností a aktivit školy podporující zdraví a 

do propagace zdravého životního stylu. 

• Vedeme žáky k šetrnému chování při pobytu v přírodě a k uplatňování 

nabytých zásad v každodenním životě, učíme je minimalizovat negativní 

vlivy na životní prostředí. 

• Učíme žáky třídit odpad, organizujeme sběrové akce. 

• Při samostatné činnosti i spolupráci ve skupině vedeme žáky k tomu, aby si 

připravili své pracovní místo, zvolili vhodné pomůcky  a po práci své místo 

uklidili. 
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• Vyžadujeme dokončování úkolů v dohodnuté kvalitě a termínech. 

• Umožňujeme žákům hodnotit úspěšnost dosažení cíle. 

 

V tomto předmětu budou realizována tato Průřezová témata:  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností poznávání: rozvíjení pozornosti při získávání nových 

poznatků. Cvičení soustředění při plnění úkolů při procvičování a opakování. 

Rozvoj dovednosti zapamatování si důležitých informací či dat a schopnosti dané 

údaje vyhledávat, pracovat s nimi, využívat je. Propojení s ostatními předměty.  

• Sebepoznání a sebepojetí:  poznávání sama sebe, druzí jako zdroj informací o 

mně, moje vztahy k druhým 

• Seberegulace a sebeorganizace:  denní režim, organizace vlastního času. 

Sociální rozvoj 

• Mezilidské vztahy: uplatňovat péči o kvalitní vztahy v kolektivu, cvičit toleranci 

a pochopení pro spolužáky, umění respektování se navzájem. 

Morální rozvoj 

           Řešení problémů a rozhodovací dovednosti:  řešit problémy vyplývající  

          z mezilidských vztahů. 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

• Občanská společnost a škola: povinnosti žáků i občanů. Cvičení sdělit otevřeně 

slušnou formou svůj názor při řešení daných úloh. 

MULTIKULTURNÍ  VÝCHOVA 

• Lidské vztahy: rozvíjení schopnosti spolupráce v třídním kolektivu, prosazovat 

slušné chování. Aplikace na různé situace nejen ve školním prostředí. 

ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVA 

• Ekosystémy:  les, louka, rybník, pole 

• Základní podmínky života: voda, ovzduší, půda, význam pro život a nutnost 

ochrany 

• Lidské aktivity a problémy životního prostředí: vliv průmyslu na prostředí. 

Seznámení s významem ochrany přírody a kulturních památek. Akce zaměřené 
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k růstu ekologického vědomí žáků i veřejnosti. Formou projektů Příroda našeho 

regionu, Den Země, Den vody a sběrových akcí. 

• Vztahy člověka k prostředí: naše obec (přírodní zdroje, příroda a kultura obce); 

náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady); aktuální ekologický problém. 

 

Očekávané výstupy z RVP: 

MÍSTO, KDE ŽIJEME  

Očekávané výstupy – 1. období   žák  

• ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na 

určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí  

• ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra 

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

• ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými 

způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

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

ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy  

ČJS-3-1-03p uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy  

LIDÉ KOLEM NÁS  

Očekávané výstupy – 1. období   žák  

• ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných 

příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům  

• ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké 

příbuzenské vztahy  
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ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského chování  

ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně  

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 

nedostatkům  

ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti  

LIDÉ A ČAS  

Očekávané výstupy – 1. období   žák  

• ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, 

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti  

• ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné 

události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž 

žije  

• ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech 

člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech 

porovnává minulost a současnost  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase  

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností  

ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti  

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti  

ROZMANITOST PŘÍRODY  

Očekávané výstupy – 1. období   žák  

• ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 

preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 

vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví  

• ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro 

hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 

účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví 

jiných  



Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace 

Tichá 282, 742 74 Tichá  

Školní vzdělávací program - Učíme se navzájem 

 

 

 

• ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 

sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek  

• ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných 

událostech  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní 

potíže a pocity; zvládá ošetření drobných poranění  

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla  

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje své 

zdraví a zdraví jiných  

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního 

provozu  

ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby 

požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových 

linek  

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech  

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ  

Očekávané výstupy – 1. období   žák  

• ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 

preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 

vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví  

• ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa 

pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 

účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví 

jiných  

• ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne 

komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc 

pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek  
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• ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných 

událostech  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní 

potíže a pocity; zvládá ošetření drobných poranění  

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla  

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje své 

zdraví a zdraví jiných  

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního 

provozu  

ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby 

požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových 

linek  

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech  
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Prvouka 

Ročník: 

1.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 Popíše ústně cestu 

do školy a domů 

•  Domov - orientace 

v místě bydliště 

•  Škola - okolí školy, 

bezpečná cesta do školy 

 

 V běžných 

činnostech uplatňuje 

pravidla chůze 

po chodníku a po silnici 

•  Silniční provoz 

•  Chodník 

•  Silnice a přecházení 

•  Cesta do školy, 

 

 Samostatně se 

orientuje v nejbližším 

okolí, bezpečně 

překoná cestu 

•  Domov - orientace 

v místě bydliště 

•  Škola - okolí školy 

OSV 

Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností 

poznávání
 Ví, kde se nachází 

sídlo obecního úřadu, 

v modelových situacích 

prokáže znalost 

správného cestování 

autem 

•  Obec - význačné budovy 

•  Cestování 

EV 

Vztah člověka 

k prostředí

 Rozlišuje bezpečná a 

nebezpečná místa 

pro hru, rozezná a 

používá bezpečnou 

cestu do školy 

•  Domov - prostředí 

domova 

•  Škola - prostředí školy 

Projekty Příroda 

našeho regionu, Den 

Země 

 

 Vyjmenuje některé 

živočichy a rostliny 

okolní krajiny 

•  Okolní krajina - rozšíření 

rostlinstva a živočichů 

OSV 

Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností 

poznávání  

LIDÉ KOLEM NÁS

 U členů své rodiny 

popíše jejich postavení 

a roli v rodině 

•  Rodina - postavení 

jedince v rodině, role 

členů rodiny 

Hv 

- písničky o rodině

 Popíše, jakými 

činnostmi se členové 

rodiny ve svém 

povolání zabývají 

•  Rodina - život a funkce 

rodiny, zaměstnání 

OSV 

Sociální  rozvoj  

Mezilidské vztahy
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Prvouka 

Ročník: 

1.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

 U svých spolužáků 

popíše vzhledové 

odlišnosti. 

•  Soužití lidí OSV 

Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností 

poznávání 

Vv 

- kresba
 Podílí se na 

vytváření společenství 

třídy prostřednictvím 

dodržování jasných a 

splnitelných pravidel 

•  Soužití lidí - mezilidské 

vztahy 

Etická výchova

 Osvojí si oslovování 

křestními jmény, 

používá vhodné formy 

pozdravu, naslouchání, 

dodržování 

jednoduchých 

komunikačních pravidel 

ve třídě, poděkování, 

omluvu, přiměřenou 

gestikulaci 

•  Chování lidí - pravidla 

slušného chování 

Etická výchova 

LIDÉ A ČAS

 Pojmenuje dny 

v týdnu, rozlišuje a 

charakterizuje roční 

období 

 

•  Orientace v čase a 

časový řád - určování 

času, kalendář, denní 

režim, roční období 

Vv 

- kresba ročních 

období 

Hv 

- písničky o ročních 

obdobích

Pojmenuje alespoň 

jednu historickou 

památku, rodáka ze své 

obce 

•  Významné osobnosti. 

•  Památky - péče 

o památky 

 

 Pojmenuje členy 

rodiny a seřadí podle 

věku, rozliší generačně 

•  Časový sled událostí, 

generace 

•  Současnost a minulost 

v našem životě - průběh 

Vv 

- malba členů rodiny 
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Prvouka 

Ročník: 

1.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

lidského života 

ROZMANITOST PŘÍRODY

 Podle obrázků 

rozliší 4 roční období, 

uvede charakteristické 

znaky pro dané období 

•  Životní podmínky – 

proměny přírody 

v jednotlivých ročních 

období 

OSV 

Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností 

poznávání 

 Roztřídí živočichy 

na volně žijící a 

domácí, stromy 

jehličnaté a listnaté, 

rozliší plody ovoce a 

zeleniny 

•  Rostliny, houby, 

živočichové - znaky 

života, význam v přírodě 

a pro člověka 

EV 

Ekosystémy 

Vztah člověka 

k prostředí 

Pč 

- modelování ovoce a 

zeleniny

 Založí jednoduchý 

pokus a pozoruje vývoj 

rostliny 

•  Rostliny - průběh a 

způsob života, výživa 

OSV 

Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností 

poznávání 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

 Uplatňuje základní 

hygienické a režimové 

návyky 

•  Péče o zdraví, zdravý 

životní styl - denní režim, 

pitný režim, vhodná 

skladba stravy; osobní a 

duševní hygiena 

OSV 

Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností 

poznávání

 Dodržuje zásady 

bezpečného chování ve 

třídě 

•  Osobní bezpečí  - 

bezpečné chování, služby 

odborné pomoci 

 Popíše, jak se chovat 

při setkání 

s neznámými lidmi 

•  Osobní bezpečí -

bezpečné chování 

v rizikovém prostředí, 

krizové situace – vhodná 

a nevhodná místa pro 

hru, služby odborné 

pomoci 

Vv 

- kresba situací
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Prvouka 

Ročník: 

1.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

 Uplatňuje základní 

pravidla pro chodce 

jako účastníka 

silničního provozu, 

jedná tak, aby 

neohrožoval zdraví své 

ani jiných.Rozezná 

nebezpečí různého 

charakteru, využívá 

bezpečná místa pro hru 

a pro trávení volného 

času. 

•  Bezpečné chování v 

silničním provozu v roli 

chodce 

•  Dopravní značky 

Hv 

- zvuky dopravních 

prostředků

 Seznamuje se 

s pravidly chování při 

mimořádných 

událostech 

•  Situace hromadného 

ohrožení. Čísla tísňového 

volání, správný způsob 

volání na tísňovou linku. 

 

Vyjadřuje city 

v jednoduchých 

situacích 

•  Duševní hygiena Etická výchova 
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Prvouka 

Ročník: 

2.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 Pozná významné 

budovy obce, správně 

používá pravidla 

chování na stezkách 

pro chodce, rozeznává 

vybrané značky 

pro chodce 

•  Obec - významné 

budovy 

•  Silniční provoz 

•  Chodník a stezka 

pro chodce 

 

 ČJS-3-1-01 vyznačí 

v jednoduchém plánu 

místo svého bydliště a 

školy, cestu na určené 

místo a rozliší možná 

nebezpečí v nejbližším 

okolí    
 

Bezpečně překoná 

silnici se světelnými 

signály 

•  Domov - orientace 

v místě bydliště 

•  Škola - okolí školy, 

bezpečná cesta do školy 

•  Silnice 

 

 Navštíví sídlo 

obecního úřadu 

Rozlišuje a používá 

bezpečná místa pro hru 

•  Obec - význačné 

budovy, současnost obce 

•  Okolní krajina -

orientační body 

•  Místa pro hru 

 

 Popíše změny 

v nejbližším okolí 

 

V modelových 

situacích a při akcích 

školy uplatňuje pravidla 

správného cestování 

dopravními prostředky, 

rozezná a používá 

bezpečnou cestu do 

školy, zvládá modelové 

situace „sám domů“ 

•  Domov - prostředí 

domova 

•  Škola - prostředí školy 

•  Cestování 

•  Přecházení 

Projekty  

Příroda našeho 

regionu, Den Země

 Seznámí se 

s některými druhy 
• Okolní krajina - rozšíření 

rostlinstva a živočichů 

EV 

Vztah člověka 
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Prvouka 

Ročník: 

2.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

chráněných živočichů a 

rostlin 

k prostředí  

LIDÉ KOLEM NÁS

 Představí 

spolužákům jednoho 

z členů rodiny 

•  Rodina - postavení 

jedince v rodině, role 

členů rodiny 

OSV 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

Čj 

- napíše jednoduché 

písemné sdělení 

o členovi rodiny
 Vybere si tři profese 

a uvede důvody, proč a 

v čem jsou důležité pro 

ostatní 

•  Rodina - zaměstnání 

•  Soužití lidí - mezilidské 

vztahy, firmy v regionu 

Vv 

- malba povolání

ČJS-3-2-01 rozlišuje 

blízké příbuzenské vztahy 

v rodině, role rodinných 

příslušníků a vztahy mezi 

nimi, projevuje toleranci 

k spolužáků i jiných lidí, 

jejich přednostem i 

nedostatkům   

 

 U svých spolužáků 

popíše vzhledové 

odlišnosti a 

charakterové vlastnosti. 


Projevuje toleranci 

k přirozeným 

odlišnostem nejen 

spolužáků,  k jejich 

přednostem i 

nedostatkům. 

•  Chování lidí - vlastnosti 

lidí 

•  Soužití lidí  

Čj 

- zjistí zájmy a záliby 

spolužáků

Osvojí si základní 

vědomosti a dovednosti 

pro vytvoření sebeúcty 

a úcty k druhým 

•  Soužití lidí Etická výchova

 Podílí se na přípravě 

pravidel třídy a 

•  Mezilidské vztahy 

• Chování lidí - pravidla 

OSV 

Sociální rozvoj 
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Prvouka 

Ročník: 

2.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

dodržuje je slušného chování Mezilidské vztahy

Zvládá pomoc 

v běžných školních 

situacích, dělení se, 

vyjádření soucitu, 

zájem o spolužáky 

•  Prosociální chování Etická výchova 

LIDÉ A ČAS

Přiřazuje měsíce a 

roční období ke 

školnímu a 

kalendářnímu roku, 

určuje časové údaje 

(na hodinách) 

•  Orientace v čase a 

časový řád – určování 

času, kalendář, denní 

režim, roční období 

 

 Vyjmenuje kulturní 

a historické památky 

obce 

•  Současnost a minulost 

v našem životě - 

významné osobnosti, 

bydlení, etiketa 

společenského chování 

•  Památky - péče 

o památky 

•  Báje, mýty, pověsti 

Čj 

- čtení, povídka

 Uvede příklady 

činností člověka 

v průběhu dne 

•  Orientace v čase a 

časový řád - určování 

času, kalendář, denní 

režim, generace 

•  Současnost a minulost 

v našem životě - průběh 

lidského života 

M 

- číselná osa, 

porovnávání čísel 

do 100
 Řadí členy rodiny 

podle věku 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY

 Pozoruje a popisuje 

změny v přírodě během 

ročních období (rostlin 

a živočichů) 

•  Životní podmínky - 

podnebí a počasí 

•  Vesmír a Země - roční 

období 

EV   

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

Čj – sloh, čtení 
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Prvouka 

Ročník: 

2.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

- báseň

 Pozoruje činnosti 

lidí na poli a na zahradě 

v jednotlivých ročních 

obdobích 

•  Činnost lidí v závislosti 

na roční době 

 

 Roztřídí rostliny a 

živočichy podle 

prostředí, ve kterém se 

vyskytují 

•  Rostliny, houby, 

živočichové – znaky 

života, význam v přírodě 

a pro člověka 

EV  

Ekosystémy 

Vztah člověka 

k prostředí 

ČJ 

- jednoduchý popis 

zvířete

 Uvede příklady 

organismů 

vyskytujících se v okolí 

svého bydliště  Založí pokus, 

sleduje a porovnává 

vývoj růstu dvou 

rostlin, výsledky 

pokusu zaznamenává 

•  Rostliny - průběh a 

způsob života, výživa 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

 Uplatňuje základní 

hygienické a režimové 

návyky a projevuje 

vhodným chováním a 

činnostmi vztah ke 

zdraví 

•  Péče o zdraví, zdravý 

životní styl, denní režim, 

pitný režim, správná 

výživa, osobní a duševní 

hygiena 

Čj 

- reklamní hesla, 

rýmy

 Dodržuje zásady 

bezpečného chování 

tak, aby neohrožoval 

zdraví své a zdraví 

jiných v rámci školní 

budovy 

•  Osobní bezpečí - 

bezpečné chování, služby 

odborné pomoci. Čísla 

tísňového volání, správný 

způsob volání na 

tísňovou linku. 

 

 V modelových 

situacích odmítne 

komunikaci, která je mu 

nepříjemná, v případě 

potřeby požádá o 

pomoc pro sebe i jiné 

•  Osobní bezpečí - 

bezpečné chování 

v rizikovém prostředí, 

krizové situace, služby 

odborné pomoci 

OSV 

Sociální rozvoj  

Mezilidské vztahy  
 

 Uplatňuje základní 

pravidla pro chodce 
•  Osobní bezpečí - 

bezpečné chování 
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Prvouka 

Ročník: 

2.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

jako účastníka 

silničního provozu.  

 

ČJS-3-5-02 rozezná 

nebezpečí různého 

charakteru, využívá 

bezpečná místa pro hru a 

trávení volného času; 

uplatňuje základní pravidla 

bezpečného chování 

účastníka silničního 

provozu, jedná tak, aby 

neohrožoval zdraví své a 

zdraví jiných  

v silničním provozu, 

dopravní značky, 

předcházení rizikovým 

situacím v dopravě a 

v dopravních 

prostředcích 

(bezpečnostní prvky) 

 Reaguje na pokyny 

dospělých při 

mimořádných 

událostech 

•  Situace hromadného 

ohrožení 

•  Osobní bezpečí - 

bezpečné chování 

v rizikovém prostředí 
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Prvouka 

Ročník: 

3.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

MÍSTO, KDE ŽIJEME

  ČJS-3-1-02 začlení 

svou obec (město) 

do příslušného kraje a 

obslužného centra ČR, 

pozoruje a popíše změny 

v nejbližším okolí, obci 

(městě)  

 Pozná typ krajiny, 

ve které žije 

•  Obec-poloha v krajině 

•  Okolní krajina - 

orientační body a linie 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání  

 

 Orientuje se na mapě 

obce 

•  Okolní krajina - světové 

strany 

Pč 

- tvorba plánku okolí 

školy
 Vyjmenuje 

pamětihodnosti obce 
•  Obec - minulost obce, 

význačné budovy 

Čj 

- čtení pověstí, legend

 Dodržuje pravidla 

silničního provozu 

pro chodce, reaguje 

v roli chodce na ostatní 

účastníky SP, používá 

reflexní doplňky a zná 

jejich dopad 

Ovládá pravidla jízdy 

na bruslích a koloběžce 

a využívá je 

•  Bezpečná cesta do školy 

– jako chodec, 

v dopravním prostředku 

•  Na bruslích koloběžce – 

chráničce a přilby 

•  Na chodníku 

•  Silnice 

•  Cestování autem a 

ostatními dopravními 

prostředky 

 

 Vysvětlí význam 

dopravních značek 

v obci 

 

V modelových 

situacích využívá 

osvojená pravidla 

chování na stezkách 

pro chodce, v obytné 

zóně, rozeznává 

vybrané dopravní 

značky 

 

•  Škola - bezpečná cesta 

do školy, riziková místa a 

situace 

•  Obec - dopravní síť 

•  Místo pro hru 

•  Přecházení 
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Prvouka 

Ročník: 

3.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

Bezpečně 

překonává silnici 

se světelnými signály, 

přejde mezi 

zaparkovanými vozy a 

silnici s více jízdními 

pruhy 


 Seznámí se se 

symboly obce (vlajka, 

znak) 

•  Obec - minulost a 

současnost obce 

VDO  

Občanská společnost 

a škola 

 

ČJS-3-1-03 rozliší 

přírodní a umělé prvky 

v okolní krajině a vyjádří 

různými způsoby její 

estetické hodnoty a 

rozmanitost  

 

•  Okolní krajina - vliv 

krajiny na život lidí, 

působení lidí na krajinu a 

životní prostředí 

•  Okolní krajina - rozšíření 

rostlinstva a živočichů 

 EV 

Vztah člověka 

k prostředí 

Projekty 

Příroda našeho 

regionu, Den Země 

Pč 

- obrázky z přírodnin 

Vv 

- malba, kresba 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

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

ČJS-3-1-01p popíše a zvládne cestu do školy  

ČJS-3-1-03p uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy  

LIDÉ KOLEM NÁS

 Zobrazí postavení 

členů v rodině a popíše 

jejich vzájemné vztahy 

•  Rodina - život a funkce 

rodiny, příbuzenské a 

mezigenerační vztahy 

OSV 

Morální rozvoj 

Řešení problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

Aj 

- slovní zásoba
ČJS-3-2-02 odvodí 

význam a potřebu různých 

povolání a pracovních 

činností  

•  Práce fyzická a duševní, 

zaměstnání 
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Prvouka 

Ročník: 

3.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

 

 Vybere si několik 

profesí, porovná je a 

vyhodnotí, proč by 

v dospělosti chtěl nebo 

nechtěl tyto profese 

vykonávat 

 Vytvoří soubor 

odlišností lidských 

jedinců - etnický původ 

•  Soužití lidí - mezilidské 

vztahy, komunikace 

•  Právo a spravedlnost - 

základní lidská práva a 

práva dítěte 

MK 

Lidské vztahy 

Čj 

- popis spolužáka 

Osvojí si základy 

pozitivního hodnocení a 

přijetí druhých 

•  Soužití lidí - mezilidské 

vztahy 

Etická výchova

 Podílí se na přípravě 

pravidel třídy a 

dodržuje je 

•  Soužití lidí - mezilidské 

vztahy 

•  Chování lidí - pravidla 

slušného chování 

OSV 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

Reflektuje situaci 

druhých a adekvátně 

poskytuje pomoc 

•  Soužití lidí - mezilidské 

vztahy, komunikace 

Etická výchova 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-3-2-01p rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké 

příbuzenské vztahy  

ČJS-3-2-01p dodržuje základní pravidla společenského chování  

ČJS-3-2-01p při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně  

ČJS-3-2-01p projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 

nedostatkům  

ČJS-3-2-02p pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti  

LIDÉ A ČAS

ČJS-3-3-01 využívá 

časové údaje při řešení 

různých situací v denním 

životě, rozlišuje děj v 

minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti  

 

• Orientace v čase a časový 

řád - určování času, 

dějiny jako časový sled 

událostí, kalendář, 

letopočet, generace, denní 

režim, roční období 

M 

- číselná osa 
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Prvouka 

Ročník: 

3.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

ČJS-3-3-03 uplatňuje 

elementární poznatky o 

sobě, o rodině a činnostech 

člověka, o lidské 

společnosti, soužití, 

zvycích a o práci lidí; na 

příkladech porovnává 

minulost a současnost  

Využívá prvky 

tvořivost při společném 

plnění úkolů 

•  Schopnost spolupráce Etická výchova

ČJS-3-3-02 pojmenuje 

některé rodáky, kulturní či 

historické památky, 

významné události 

regionu, interpretuje 

některé pověsti nebo báje 

spjaté s místem, v němž 

žije  

•  Současnost a minulost 

v našem životě - proměny 

způsobu života,bydlení, 

předměty denní potřeby, 

významné osobnosti 

•  Památky -péče 

o památky 

•  Báje, mýty, pověsti - 

minulost kraje a předků, 

domov, vlast, rodný kraj 

 

 

 Vybere si tři 

povolání a najde rozdíly 

mezi tím, co k výkonu 

povolání potřebují lidé 

dnes a co potřebovali 

v minulosti; zdůvodní, 

proč se bez těchto 

nástrojů nemohou dnes 

vybrané profese obejít 

•  Proměny způsobu života, 

bydlení, předměty denní 

potřeby 

 

 

Vv 

- modelování nástrojů 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase  

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností  

ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti  

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti  
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Prvouka 

Ročník: 

3.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

ROZMANITOST PŘÍRODY

 Roztřídí některé 

přírodniny podle 

nápadných určujících 

znaků, uvede příklady 

výskytu organismů ve 

známé lokalitě 

 

•  Životní podmínky – 

voda, vzduch, půda, 

podnebí a počasí 

•  Vesmír a Země - roční 

období 

EV 

Základní podmínky  

života 

 

Vv 

- koláž

ČJS-3-4-01 pozoruje, 

popíše a porovná viditelné 

proměny v přírodě v 

jednotlivých ročních 

obdobích  

 

 Třídí plody na suché 

a dužnaté 

 

•  Rostliny, houby, 

živočichové - znaky 

života,životní potřeby a 

projevy, průběh a způsob 

života, výživa, stavba těla 

u některých 

nejznámějších druhů, 

význam v přírodě a 

pro člověka 

EV 

Ekosystémy 

Vztah člověka 

k prostředí 

Vv 

- malba na kameny 

Pč 

- náhrdelník z plodů a 

semen

 Rozlišuje živé a 

neživé přírodniny 


ČJS-3-4-02 roztřídí 

některé přírodniny podle 

nápadných určujících 

znaků, uvede příklady 

výskytu organismů 

ve známé lokalitě  

Projekt – Den vody

 Určuje společné a 

rozdílné znaky rostlin a 

živočichů 

•  Rostliny, houby, 

živočichové  

•  Chránění živočichové a 

rostliny 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání

ČJS-3-4-03 provádí 

jednoduché pokusy 

u skupiny známých látek, 

určuje jejich společné a 

rozdílné vlastnosti a změří 

základní veličiny pomocí 

jednoduchých nástrojů a 

přístrojů  

•  Látky a jejich vlastnosti 

- porovnávání látek a 

měření veličin  

s praktickým užíváním 

základních jednotek. 

OSV 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání 

M 

- zápis do tabulek, 

převádění jednotek 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Prvouka 

Ročník: 

3.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

ČJS-3-4-01p pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v 

jednotlivých ročních obdobích  

ČJS-3-4-02p pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat  

ČJS-3-4-02p pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi 

dřevinami a bylinami  

ČJS-3-4-03p provede jednoduchý pokus podle návodu  

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

ČJS-3-5-01 uplatňuje 

základní hygienické, 

režimové a jiné zdravotně 

preventivní návyky s 

využitím elementárních 

znalostí o lidském těle; 

projevuje vhodným 

chováním a činnostmi 

vztah ke zdraví  

 

•  Péče o zdraví, zdravý 

životní styl - denní režim, 

pitný režim, výběr a 

způsoby uchování 

potravin; prevence 

nemocí a úrazů, drobné 

úrazy a poranění, první 

pomoc, úrazová zábrana; 

osobní a duševní hygiena 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Sebepoznání a 

sebepojetí 

Seberegulace a 

sebeorganizace 

 

Čj 

- veršovaná reklama 

 

Vv 

- plakát
 Projevuje vhodným 

chováním a činnostmi 

vztah ke zdraví 

Uplatňuje základní 

pravidla bezpečného 

chování účastníka 

silničního provozu, 

jedná tak, aby 

neohrožoval zdraví své 

ani jiných.Rozezná 

nebezpečí různého 

charakteru, využívá 

bezpečná místa pro hru 

a pro trávení volného 

času. 

•  Osobní bezpečí - 

bezpečné chování. 

Přivolání pomoci v 

případě ohrožení 

fyzického a duševního 

zdraví – služby odborné 

pomoci. 

Čj 

- dokončení příběhu

 Posuzuje chování 

jiných na akcích 

pořádaných školou i 

v osobním životě 

•  Osobní bezpečí - 

bezpečné chování 

Čj 

- modelování situace 

(užití dramatizace)
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Prvouka 

Ročník: 

3.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 


ČJS-3-5-03 chová se 

obezřetně při setkání 

s neznámými jedinci, 

odmítne komunikaci, která 

je mu nepříjemná; 

v případě potřeby požádá 

o pomoc pro sebe i 

pro jiné; ovládá způsoby 

komunikace s operátory 

tísňových linek  

•  Osobní bezpečí - 

bezpečné chování 

v rizikovém prostředí, 

krizové situace 

•  Čísla tísňového volání, 

správný způsob volání na 

tísňovou linku. 

 

 V případě potřeby 

požádá o pomoc 

pro sebe i pro jiné.  

 Předvídá možná 

rizika při setkání 

s neznámými jedinci 

 Uplatňuje základní 

pravidla silničního 

provozu 

•  Osobní bezpečí - 

bezpečné chování 

v silničním provozu  

Vv 

- malba značek

ČJS-3-5-04 reaguje 

adekvátně na pokyny 

dospělých při 

mimořádných událostech  

•  Situace hromadného 

ohrožení, chování v 

rizikovém prostředí.  

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-3-5-01p uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní 

potíže a pocity; zvládá ošetření drobných poranění  

ČJS-3-5-01p pojmenuje hlavní části lidského těla  

ČJS-3-5-02p rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje 

své zdraví a zdraví jiných  

ČJS-3-5-02p uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního 

provozu  

ČJS-3-5-03p chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby 

požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory 

tísňových linek  

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech  
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5.4 Vlastivěda 

Charakteristika: 

Předmět je tvořen vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět s těmito tématy: Místo, 

kde žijeme, Lidé a čas. Dopravní výchova tvoří nedílnou součást tohoto předmětu. 

     Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat jevy a děje, jejich vzájemné vztahy 

a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují  s místně 

i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi 

a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů 

a přírodních jevů, pozorovat je a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých 

potřeb a porozumění světu kolem sebe  se žáci učí vnímat  základní vztahy 

ve společnosti, porozumět soudobému způsobu  života, jeho přednostem 

i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko 

do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností se žáci učí vyjadřovat své 

myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 

     Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích 

kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah 

k naší zemi. 

Časová dotace:  

4. ročník 2 hodiny týdně 

5. ročník 2 hodiny týdně 

Formy realizace:  

Vyučovací hodina, zařazování projektů. Svým vzdělávacím obsahem 

bezprostředně navazuje  na obsah vyučovacího předmětu Prvouka. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují 

k utváření KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Kompetence k učení 

• Poskytujeme žákům přístup k mnoha informačním zdrojům a zadáváme takové 

úkoly, při kterých žáci informace z různých zdrojů vyhledávají, vyhodnocují a 

kombinují. 
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• Žáky vedeme k sebehodnocení. 

• Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je 

podněcována jejich tvořivost. 

• Podporujeme hledání souvislostí mezi teorií a praxí i mezi jednotlivými předměty 

a obory. 

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

informací. 

Kompetence k řešení problémů 

• Umožňujeme žákům zdokonalovat kompetenci práce s informacemi z různých 

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

uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. 

• Žáky vedeme úměrně věku k používání internetu. 

• Žákům nebráníme při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů. 

Kompetence komunikativní  

• Vytváříme situace, kdy žáci mohou vyjádřit svůj  názor, sdílet své pocity. 

• Čtení, psaní a diskusi používáme jako nástroje učení. Žáci vyhledávají odborné 

texty v různých zdrojích, čerpají z nich informace pro své učení, diskutují 

o nich, sami vytvářejí texty. 

• Využíváme komunitních kruhů k vyjadřování prezentací žáků a vnímání se 

navzájem. 

• Vyžadujeme od žáků dodržování pravidel diskuse, na nichž jsme se předem 

dohodli. 

Kompetence sociální a personální  

• Klademe důraz na bezpečné sociální prostředí ve škole – žáci se podílejí 

na vytváření pravidel třídy, jejich efektivitu vyhodnocujeme na třídní úrovni. 

• Sami učitelé pravidla soužití ve třídě dodržují a tím podporují pozitivní klima  a 

atmosféru bezpečí. 

• Prostřednictvím různých technik hodnocení a sebehodnocení práce žáků se žáci 

učí oceňovat práci vlastní i druhých. 

• Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci, vzájemnou pomoc 

při učení. 
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Kompetence občanské 

• Zapojujeme žáky do dění obce, např. přípravou programu a realizací obecních 

oslav apod. 

• Učitelé svým chováním i přípravou situací ve třídě posilují spolupráci mezi žáky 

a respekt k odlišnostem mezi lidmi. 

• Společně se žáky se učitelé domlouvají na pravidlech soužití a vedou žáky 

k jejich dodržování; uplatňují důsledky při jejich nedodržování. 

• Vytváříme příležitosti k tomu, aby žáci mohli prožívat a dodržovat tradice. 

• Organizujeme akce, při kterých se žáci mohou setkat s odkazem a tradicemi 

regionu. 

Kompetence pracovní 

• Ve výuce vytváříme příležitosti, kdy se žáci mohou seznamovat s různými 

oblastmi lidského konání a vyhodnocovat jejich přínos pro sebe i společnost . 

• Při samostatné činnosti i spolupráci ve skupině vedeme žáky k tomu, aby si 

připravili své pracovní místo, zvolili vhodné pomůcky  a po práci své místo 

uklidili. 

• Vyžadujeme dokončování úkolů v dohodnuté kvalitě a termínech. 

• Umožňujeme žákům reflektovat, hodnotit úspěšnost dosažení cíle. 

 

V tomto předmětu budou realizována tato Průřezová témata:  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností poznávání: rozvíjení pozornosti při získávání nových 

poznatků. Cvičení soustředění při plnění úkolů při procvičování a opakování. 

Rozvoj dovednosti zapamatování si důležitých informací či dat a schopnosti 

dané údaje vyhledávat, pracovat s nimi, využívat je. Propojení s ostatními 

předměty.  

Sociální rozvoj 

•  Mezilidské vztahy:  uplatňovat péči o kvalitní vztahy v kolektivu, cvičit 

toleranci a pochopení pro spolužáky, umění respektování se navzájem. 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

• Občanská společnost a škola: demokratické vztahy ve škole 

• Občan, občanská společnost a stát: povinnosti žáků i občanů. Umět sdělit 

otevřeně slušnou formou svůj názor při řešení daných úloh. 

• Principy demokracie jako formy vlády a způsob rozhodování: principy 

demokracie 

VÝCHOVA K  MYŠLENÍ V  EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH 

SOUVISLOSTECH  

• Evropa a svět nás zajímá: na základě vlastních zkušeností z cestování po jiných 

zemích během prázdnin. Seznamování s tradicemi, zvyky, životním stylem, 

zajímavostmi, odlišnostmi, jazykem národů v Evropě. Zpracování poznatků do 

projektů, referátů, využití encyklopedií, map, internetu. 

• Objevujeme Evropu a svět: naše vlast a Evropa (naši sousedé, srovnání 

s ostatními státy). V učivu o Evropě poznávají žáci povrch a přírodní útvary 

v Evropě, vodstvo, faunu a floru v Evropě i ve světě. Seznamují se s evropskými 

státy a jejich hlavními městy.  

MULTIKULTURNÍ  VÝCHOVA 

• Kulturní diference: poznávání vývoje naší kultury. Promítání cizích vlivů 

do naší kultury a naopak: české osobnosti ovlivňující světovou kulturu. 

Na základě poznávání dějinných událostí (konflikty vyplývající z odlišností 

sociálních, kulturních,  náboženských apod.) respektovat zvláštnosti ostatních 

etnik.  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

• Lidské aktivity a problémy životního prostředí: vliv průmyslu na prostředí. 

Seznámení s významem ochrany přírody a kulturních památek. Formou projektů 

Příroda našeho regionu, Den Země. 
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Očekávané výstupy z RVP: 

MÍSTO, KDE ŽIJEME  

Očekávané výstupy – 2. období žák  

• ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem 

ke krajině a státu  

• ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a 

řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě  

• ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává 

jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší 

republiky, Evropy a polokoulí  

• ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 

z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického  

• ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních 

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

• ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, 

symboly našeho státu a jejich význam  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) 

do příslušného kraje  

ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany  

ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě  

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě  

ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí  

ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest  

ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky  

LIDÉ A ČAS  

Očekávané výstupy – 2. období žák  

• ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení 

vztahů mezi ději a mezi jevy  
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• ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních 

zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 

přírody, nemovitých i movitých kulturních památek  

• ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích 

minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik  

• ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce 

předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních 

specifik  

• ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a 

významných dnů  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných 

dobách  

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji  

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní 

památky v okolí svého bydliště  
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Vlastivěda  

Ročník: 

4.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

MÍSTO, KDE ŽIJEME

 Orientuje se na mapě 

svého bydliště 

 

ČJS-5-1-01 určí a 

vysvětlí polohu svého 

bydliště nebo pobytu 

vzhledem ke krajině a 

státu 

•  Okolní krajina - 

orientační body a linie, 

světové strany 

•  Obec - poloha v krajině 

•  Přírodní zajímavosti, 

kulturní památky 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání

 Seznámí se se 

způsobem řízení obce 

•  Obec VDO  

Občanská společnost 

a škola

 Zná lidové zvyky a 

tradice obce 

•  Historie v pověstech OSV 

Osobnostní rozvoj 

Mezilidské vztahy
 Srovnává historii a 

současnost obce 

 

ČJS-5-1-04 vyhledá 

typické regionální 

zvláštnosti přírody, 

osídlení, hospodářství a 

kultury, jednoduchým 

způsobem posoudí jejich 

význam z hlediska 

přírodního, historického, 

politického, správního a 

vlastnického 

•  Obec - minulost a 

současnost obce 

 

 ČJS-5-1-02 určí 

světové strany v přírodě 

i podle mapy, orientuje 

se podle nich a řídí se 

podle zásad bezpečného 

pohybu a pobytu 

v přírodě 

 

Vybere bezpečné 

místo pro pohyb na kole 

•  Obec - poloha v krajině 

•  Okolní krajina - 

orientační body a linie 

•  Cyklista na silnici 

•  Cyklista na křižovatce 

•  Rodinný cyklistický 

výlet 

•  V ohrožení 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Vlastivěda  

Ročník: 

4.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

Jako cyklista 

správně používá 

reflexní doplňky 

Naplánuje jednoduchý 

cyklistický výlet 

V modelových situacích 

prokáže znalost chování 

v krizové situaci 

 Orientuje se na mapě 

ČR, vyhledává a 

charakterizuje oblasti 

ČR 

 

 Seznámí se s historií 

regionu,kde žije; 

charakterizuje jeho 

významná města a 

místa, osobnosti 

 

ČJS-5-1-05 

zprostředkuje ostatním 

zkušenosti, zážitky a 

zajímavosti z vlastních 

cest a porovná způsob 

života a přírodu v naší 

vlasti i v jiných zemích 

 

a) objasní pojem obrana 

státu a uvede, které 

subjekty se podílejí na 

obran státu 

b) objasní pojem 

ozbrojené síly České 

republiky  a uvede , kdo je 

vrchním velitelem 

ozbrojených sil ČR   

c) vysvětlí členění 

ozbrojených sil České 

republiky 

•  Naše vlast Česká 

republika, poloha, 

obyvatelé, členění na 

kraje 

•  Regiony ČR 

•  Povrch ČR, vodstvo ČR 

•  Počasí a podnebí 

•  Půda a zemědělství, 

nerostné bohatství 

•  Průmysl, výroba, 

průmyslové závody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- obrana státu – 

odpovědnost za obranu 

státu, povinnost podílet se 

na obraně státu 

- ozbrojené síly České 

republiky a vrchní velitel 

ozbrojených sil České 

republiky 

- ozbrojené síly České 

republiky – členění 

ozbrojených sil 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKOS 
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Vlastivěda  

Ročník: 

4.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) do 

příslušného kraje  

ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany  

ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě  

ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí  

ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest  

 

LIDÉ A ČAS

 Uspořádá vybrané 

události českých dějin 

na časovou přímku 

 

ČJS-5-3-01 pracuje 

s časovými údaji a využívá 

zjištěných údajů k 

pochopení vztahů mezi 

ději a mezi jevy 

 

•  Orientace v čase a 

časový řád - určování 

času, dějiny jako časový 

sled událostí, kalendář, 

letopočet 

M 

- porovnávání čísel 

(letopočtů)

 Charakterizuje 

svými slovy způsob 

života našich předků 

 

ČJS-5-3-04 srovnává a 

hodnotí na vybraných 

ukázkách způsob života a 

práce předků na našem 

území v minulosti a 

současnosti s využitím 

regionálních specifik 

 

•  Současnost a minulost 

v našem životě - proměny 

způsobu života, bydlení, 

předměty denní potřeby. 

•  České země v pravěku, 

doba kamenná, bronzová, 

železná.Příchod 

Slovanů.Velkomoravská 

říše. Život za prvních 

Přemyslovců, vznik 

Českého království. 

Vláda Přemyslovců, 

Lucemburků, Habsburků. 

Husitské války 

Čj 

- četba

 Prostřednictvím 

významných osobností 

a událostí českých dějin 

se orientuje v čase 

•  Proměny způsobu života, 

významné osobnosti - 

Sámo, Cyril a Metoděj, 

Kosmas, Jan 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání 
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Vlastivěda  

Ročník: 

4.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

 

ČJS-5-3-03 rozeznává 

současné a minulé a 

orientuje se v hlavních 

reáliích minulosti a 

současnosti naší vlasti 

s využitím regionálních 

specifik 

Lucemburský, Karel IV., 

Václav IV., Jan Hus, Jan 

Žižka,Rudolf II., 

•   J.A.Komenský 

M  

 - porovnání 

na číselné ose

 Seznámí se se 

způsobem života lidí 

v minulosti a dnes, 

srovná a zhodnotí 

změny především v 

našem regionu 

•  Nejstarší minulost 

v pověstech. 

•  Románský stavební sloh, 

gotický stavební sloh, 

renesance. 

 

 Prozkoumá své 

nejbližší okolí a vybere 

problémovou lokalitu 

z hlediska životního 

prostředí 

•  Základní globální 

problém - ochrana 

životního prostředí 

EV 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí - projekty

 Seznámí se 

s významy a důvody 

svátků a významných 

dnů. 

 

ČJS-5-3-05 objasní 

historické důvody pro 

zařazení státních svátků a 

významných dnů 

•  Státní svátky a 

významné dny 

 

 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p seznámí se s  rozdíly mezi životem dnes a životem v 

dávných dobách  

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p seznámí se s  významnými událostmi, které se vztahují k 

regionu a kraji  

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p za pomocí učitele vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, 

historické a přírodní památky v okolí svého bydliště  
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Vlastivěda 

Ročník: 

5.  

 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

 

MÍSTO, VE KTERÉM ŽIJEME




 Začleňuje svou obec 

ve vztahu obec - region, 

obec-stát, obec – stát - 

Evropa 

•  Obec 

•  Poloha České republiky, 

vznik, obyvatelstvo.                 

Praha - hlavní město ČR. 

Historická místa Prahy. 

Regiony ČR 

•  Evropa. Evropská unie. 

Mezinárodní organizace, 

jejich zkratky a význam 

VMEGS 

Objevujeme Evropu a 

svět 

VDO 

Občan, občanská 

společnost a stát 



  Orientuje se podle 

světových stran a řídí se 

zásadami bezpečného 

pohybu a pobytu 

v přírodě 

 

•  Mapy obecně zeměpisné - 

obsah, grafika, vysvětlivky 

•  Okolní krajina - životní 

prostředí 

  

 Orientuje se na mapě 

Evropy, vyjmenuje 

sousední státy a jejich 

polohu 

 

ČJS-5-1-03 rozlišuje 

mezi náčrty, plány a 

základními typy map; 

vyhledává jednoduché 

údaje o přírodních 

podmínkách a sídlištích 

lidí na mapách naší 

republiky, Evropy a 

polokoulí 

•  Evropa a svět - 

kontinenty, evropské státy, 

EU, cestování. 

•  Poloha a povrch, vodstvo 

a podnebí Evropy. 

•  Rostliny, živočichové. 

•  Hospodářství a 

obyvatelstvo. 

•  Slovensko, Polsko, 

Německo, Rakousko - 

hlavní města, průmysl, 

zemědělství 

VMEGS 

Evropa a svět nás 

zajímá 

MkV 

Kulturní diference 

OSV 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy



  Seznámí se s 

používáním státních 

symbolů.Rozlišuje 

s porozuměním pojmy 

vlast a cizina 

 

ČJS-5-1-06 rozlišuje 

hlavní orgány státní moci a 

•  Naše vlast - domov, 

krajina, národ, základy 

státního zřízení a 

politického systému, státní 

správa a samospráva, 

státní symboly, armáda ČR 

 VDO 

Občan, občanská 

společnost a stát
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Vlastivěda 

Ročník: 

5.  

 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

 

některé jejich zástupce, 

symboly našeho státu a 

jejich význam 
  Srovnává způsob 

života v ČR a jiných 

zemích.Vyjmenuje 

zajímavosti 

z navštívených zemí 

 

ČJS-5-3-03 rozeznává 

současné a minulé a 

orientuje se v hlavních 

reáliích minulosti a 

současnosti naší vlasti s 

využitím regionálních 

specifik 

•  Naše vlast 

•  Evropa a svět 

OSV  

Osobnostní rozvoj 

 Rozvoj schopností 

poznávání  

 



  Rozlišuje hlavní 

orgány státní moci a zná 

některé jejich zástupce 

 

c) vysvětlí členění 

ozbrojených sil České 

republiky 

 

d) uvede příklady použití 

ozbrojených sil České 

republiky 

 

e) uvede hlavní úkoly 

Armády České republiky 

 

f) pozná vojáka Armády 

České republiky a rozliší 

ho od příslušníka jiného 

ozbrojeného 

bezpečnostního nebo 

záchranného sboru 

 

 

 

 

•  Naše vlast- základy 

státního zřízení a 

politického systému, státní 

správa a samospráva, 

prezident, vláda, parlament 

 

 

 

- ozbrojené síly České 

republiky – členění 

ozbrojených sil a hlavní 

úkoly Armády České 

republiky 

 

 

- voják Armády České 

Republiky, uniformy, 

vojenská technika 

VDO 

Občan, občanská 

společnost a stát 

Principy demokracie 

jako formy vlády a 

způsob rozhodování 

 

POKOS 
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Vlastivěda 

Ročník: 

5.  

 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák  

ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v 

Evropě  
ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky  



LIDÉ A ČAS


 Posoudí význam 

historických dějů a jevů 

pro další vývoj v českých 

zemích (Evropě) 

 

ČJS-5-3-01 pracuje 

s časovými údaji a využívá 

zjištěných údajů k 

pochopení vztahů mezi ději 

a mezi jevy 

• Orientace v čase a časový 

řád -  dějiny jako časový 

sled událostí, kalendář, 

letopočet 

 

ČJ – čtení, sloh



 Vybere jednu 

chráněnou lokalitu nebo 

movitou i nemovitou 

kulturní památku v okolí 

bydliště a pomocí 

internetu, knih zdůvodní, 

proč je chráněná 

•  Regionální památky - 

péče o památky, lidé a 

obory zkoumající minulost 

EV 

 Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí – projekt Den 

Země 

 



 Prostřednictvím 

významných osobností a 

událostí českých dějin se 

orientuje v čase 

•  Současnost a minulost 

v našem životě - proměny 

způsobu života, významné 

osobnosti – Marie Terezie, 

Josef II.,  

•   F. Palacký, J.K.Tyl,   

•   K.H.Borovský,   

•   T.G.Masaryk 

•  Orientace v čase a časový 

řád - určování času, dějiny 

jako časový sled událostí, 

kalendář, letopočet 

•  Život v době baroka, 

osvícenství, obrození 

•  Manufaktury, první stroje, 

parní stroj, 

M 

- orientace na číselné 

ose
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Vlastivěda 

Ročník: 

5.  

 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

 

vynálezci.Tovární výroba, 

nástup elektřiny. 

•  Vznik a rozpad Rakousko- 

Uherska, 1.světová 

válka.Vznik 

Československé republiky, 

život v ČSR. 2.světová 

válka, válečná a poválečná 

léta.Od totalitní moci 

k demokracii 

 Upevňuje si získané 

znalosti a posoudí 

z různých historických 

pramenů změny způsobu 

života lidí dříve a nyní 

 

ČJS-5-3-02 využívá 

archivů, knihoven, sbírek 

muzeí a galerií jako 

informačních zdrojů pro 

pochopení minulosti; 

zdůvodní základní význam 

chráněných částí přírody, 

nemovitých i movitých 

kulturních památek 

•  Charakteristika současné 

vývojové etapy České 

republiky 

 

VV 

- malba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných 

dobách 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p uvede významné události, které se vztahují k regionu a 

kraji  
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Vlastivěda 

Ročník: 

5.  

 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

 

ČJS-5-3-03p, ČJS-5-3-04p vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní 

památky v okolí svého bydliště  
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5.5 Matematika 

Charakteristika: 

    Předmět je tvořen vzdělávací oblastí Matematika a její aplikace s těmito 

tématy: Číslo a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině 

a v prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy. 

Vyučovací předmět matematika je založen především na aktivních činnostech 

žáků, kterými si osvojují některé pojmy, matematický jazyk, postupy a jejich užití. 

Předmět poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje 

tak získávat matematickou a finanční gramotnost. Matematika klade důraz 

na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky 

a jejich vzájemným vztahům. Žáci získávají dovednosti poradit si s reálnými úlohami 

denní potřeby, rozeznat důsledky a příčiny, odvodit nové zkušenosti, vyhledávat 

informace a pracovat s nimi a zároveň ověřovat pravdivost svých tvrzeních. 

Cílem je osvojit si aritmetické operace v jejich třech složkách (dovednost 

provádět operaci, algoritmické porozumění a významové porozumění). Žáci se 

seznamují s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací. 

Záměrem je automatizace představy velikosti čísel, určování a znázorňování 

geometrických útvarů, maximální využití manipulativní činnosti, dále odhad a 

měření délek, využívat prostředky výpočetní techniky, uvědomění si změn a 

závislosti známých jevů. 

Matematika pro žáky IV. a V. ročníku vede k rozvoji logického a abstraktního 

myšlení, napomáhá k rozvoji paměti, kombinatorického myšlení, kritickému 

usuzování. Předmět matematika vede žáky k srozumitelné a věcné argumentaci 

prostřednictvím matematických problémů, žáci se učí vnímat závislosti a složitosti 

reálného světa a využívat matematické poznatky a dovednosti v praktickém životě. 

Předmět rozvíjí u žáků důvěru ve vlastní schopnosti, vede je k soustavné 

sebekontrole, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti, přesnosti,  dovednosti 

vyslovovat hypotézy na základě zkušeností nebo pokusů. Důležitou součástí 

vzdělávání v předmětu matematika je volit vhodné způsoby, metody a strategie 

řešení příkladů, organizovat své vlastní postupy a projevovat  ochotu k různým 

způsobům řešení. Žáci se učí řešit problémové situace z běžného života,  informace 
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se snaží logicky třídit, analyzovat, provádět situační náčrty a na základě vlastního 

výběru tato data efektivně využívat v procesu učení. 

Časová dotace 

1. ročník 5 hodin týdně 

2. ročník 5 hodin týdně 

3. ročník 5 hodin týdně 

4. ročník 5 hodin týdně  

5. ročník 5 hodin týdně  

Formy realizace 

Vyučovací hodina, zařazování projektů. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují 

k utváření KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Kompetence k učení 

• Volíme při učení vhodné způsoby a metody, zadáváme takové úkoly, při kterých 

žáci informace z různých zdrojů vyhledávají, třídí, vyhodnocují a kombinují, 

umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, žák se 

postupně učí kriticky hodnotit výsledky svého učení. 

Kompetence k řešení problému 

• Vytváříme pro žáky praktické problémové úkoly a situace, při nichž je nutné 

řešit praktické příklady 

• Vedeme žáky úměrně věku k používání výpočetní techniky, internetu a 

ke zdokonalování práce s daty a informacemi. 

Kompetence komunikativní 

• Vytváříme situace, kdy žáci mohou vyjádřit svůj názor, sdílet své pocity či 

prezentovat výsledky své práce veřejnosti 

Kompetence sociální a personální 

• Vedeme žáky  ke spolupráci ve skupině, učíme žáky oceňovat práci vlastní i 

druhých, podporujeme pozitivní klima a atmosféru 
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• Zařazujeme do výuky takové aktivity, které mohou být vykonávány 

individuálně, ve dvojicích či skupinově a s žáky reflektujeme výhody a 

nevýhody těchto různých způsobů. 

Kompetence pracovní 

• Vedeme žáky ke správnému využívání matematických poznatků a zkušeností 

pro svůj vlastní rozvoj 

• Umožňujeme žákům reflektovat své schopnosti i reálné možnosti, podporujeme 

sebepoznávání žáků. 

Kompetence občanské 

• Vyžadujeme dodržování pravidel bezpečnosti práce. 

 

V tomto předmětu budou realizována tato Průřezová témata:  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností poznávání: rozvíjení pozornosti při získávání nových 

poznatků. Cvičení soustředění při plnění úkolů při procvičování a opakování. 

Rozvoj dovednosti zapamatování si důležitých informací či dat a schopnosti 

dané údaje vyhledávat, pracovat s nimi, využívat je. Propojení s ostatními 

předměty.  

Sociální rozvoj 

• Mezilidské vztahy: vytváříme podmínky pro činnosti kooperativního učení, 

spolupráce při řešení  úloh ve skupinách , rozvíjíme toleranci k méně 

úspěšným spolužákům a vzájemnou pomoc. 

 

Očekávané výstupy z RVP: 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE  

Očekávané výstupy – 1. období     

žák  

• M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá 

předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků  
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• M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje 

vztah rovnosti a nerovnosti  

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

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

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

operace  

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru 

do 20  

M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100  

M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , = , < , > a umí je zapsat  

M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20  

M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20  

umí rozklad čísel v oboru do 20  

 

Očekávané výstupy – 2. období    

žák  

• M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a 

asociativnost sčítání a násobení  

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

• M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky 

početních operací v oboru přirozených čísel  

• M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace 

v celém oboru přirozených čísel  

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

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

kladných čísel  

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

dané hodnoty  
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• M-5-1-08 porozumí významu znaku „−“ pro zápis celého záporného čísla a toto 

číslo vyznačí na číselné ose  

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace 

do 1000  

M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla  

M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100  

M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách  

M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100  

M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy  

M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla  

-                 používá  kalkulátor 

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY  

Očekávané výstupy – 1. období   

žák  

 

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

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

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

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek  

M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20  

- zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, 

dole, vpředu, vzadu  

- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi  
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Očekávané výstupy – 2. období    

žák  

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

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

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu  

M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce  

- určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích  

- provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času  

- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi  

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU  

Očekávané výstupy – 1. období   

 žák  

• M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a 

jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci  

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

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

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit  

M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují  

M-3-3-02p používá pravítko  

  

Očekávané výstupy – 2. období    

žák  

• M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, 

trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce  
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• M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran  

• M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice  

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

obsahu  

• M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné 

útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru  

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary  

M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky  

M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran  

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice  

M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním papíru  

- pozná základní tělesa  

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY  

Očekávané výstupy – 2. období    

žák  

• M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do 

značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské 

matematiky  

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé 

na matematických postupech   
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník: 

1.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

M-3-1-01 používá 

přirozená čísla 

k modelování reálných 

situací, počítá předměty 

v daném souboru, vytváří 

soubory s daným počtem 

prvků 

 

M-3-1-03 užívá 

lineární uspořádání; 

zobrazí číslo na číselné 

ose 

•  Vytváření představ 

o jednotlivých číslech na 

základě názoru 

•  Přirozená čísla 1 - 20  

•  Číselná osa 

•  Pojmy nejméně, nejvíce, 

více, méně 

•  Rozklady, struktura čísel 

PRV 

PČ  

- manipulace 

s konkrétními 

předměty (ovoce, 

korálky, kaštany) 

OSV 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti 

poznávání 

 M-3-1-02 čte, 

zapisuje a porovnává 

přirozená čísla do 20, 

užívá a zapisuje vztah 

rovnosti a nerovnosti 

•  Čtení a psaní čísel 0 - 20 

•  Číslice 0 - 9, čísla 10 - 20 

•  Porovnávání čísel 

•  Znaky , =,   

 

 M-3-1-05 řeší a tvoří 

úlohy, ve kterých aplikuje 

a modeluje osvojené 

početní operace 


 M-3-1-04 provádí 

zpaměti jednoduché 

početní operace s 

přirozenými čísly

•  Sčítání a odčítání 

v oboru do 20 

bez přechodu 

přes desítku, s přechodem 

přes desítku s názorem 

•  Vytváření a řešení 

slovních úloh 

vedoucích 

k porovnávání čísel 

do 20 a ke vztahům 

o n-více (méně) 

 

- početní divadélko, 

popis obrázků 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

Žák 

M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v 

oboru do 5 

M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 5  

M-3-1-02p seznamuje se s matematickými operátory + , − , = , < , >  

M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 5  
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník: 

1.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 5 

rozkládá čísla v oboru do 5 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

 M-3-2-01 orientuje 

se v čase, provádí 

jednoduché převody 

jednotek času  


M-3-2-02 popisuje 

jednoduché závislosti 

z praktického života 


 M-3-2-03 doplňuje 

tabulky, schémata, 

posloupnosti 

•  Čas: hodina, den, týden, 

měsíc, rok 

•  Tabulky, schémata 

•  Modelové situace, práce 

s českými mincemi 

Prv - orientace v čase 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

Žák  

M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek  

M-3-2-03p za pomoci učitele doplňuje jednoduché tabulky, schémata a 

posloupnosti čísel v oboru do 5 

- seznamuje se s výrazy  pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu  

- pracuje s drobnými mincemi 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

M-3-3-01 rozezná, 

pojmenuje, vymodeluje a 

popíše základní rovinné 

útvary a jednoduchá tělesa; 

nachází v realitě jejich 

reprezentaci 

 

M-3-3-02 porovnává 

velikost útvarů, měří a 

odhaduje délku úsečky 

 

M-3-3-03 rozezná a 

modeluje jednoduché 

souměrné útvary v rovině 

•  Rovinné obrazce : 

čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kruh 

•  Tělesa : krychle, koule,    

kvádr, válec 

•  Porovnávání velikosti 

útvarů a těles odhadem: 

větší, menší, stejný, nižší, 

vyšší 

•  Orientace v prostoru, 

pojmy vpravo, vlevo, 

před, za, hned před, hned 

za, nahoře, dole, vedle 

•  Koule, krychle, válec, 

Prv 

Pč 

Tv 

- rozvoj vnímání 

prostoru, užití 

stavebnic, skládanek, 

modelovacích hmot, 

vystříhávání útvarů, 

činnosti k rozvoji 

pravolevé orientace 

(před, za, zleva 

doprava, na, pod, 

vedle aj.) 
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník: 

1.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

 kvádr; umísťování 

obrazce v prostoru 

podle instrukcí, 

dokreslování obrazců ve 

čtvercové síti 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

Žák  

M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a graficky je znázorňuje  
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

2.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

M-3-1-01 

používá přirozená čísla 

k modelování reálných situací, 

počítá předměty v daném 

souboru, vytváří soubory 

s daným počtem prvků 

 

M-3-1-03 užívá lineární 

uspořádání; zobrazí číslo na 

číselné ose 


M-3-1-02 čte, zapisuje a 

porovnává přirozená čísla 

do 100, užívá a zapisuje 

vztah rovnosti a nerovnosti 

•  Sčítání a odčítání čísel 

v oboru do 20 

s přechodem přes desítku  

•  Přirozená čísla 1 – 100, 

vytváření souborů 

•  Číselná osa 

•  Pojmy sčítanec, součet, 

menšenec, menšitel, 

rozdíl 

•  Řád jednotek a desítek 

•  Počítání po desítkách, 

po jedné (v číselném 

oboru 0 -100) 

•  Sčítání a odčítání 

násobků deseti 

•  Sčítání a odčítání v 

oboru do 100 s 

přechodem přes desítku 

zpaměti 

•  Počítání s penězi 

•  Sudá čísla a lichá čísla 

 

OSV 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti 

poznávání 

 

 

Prv – orientace 

v čase

 Zaokrouhlí dané číslo 

na desítky 

 

•  Zaokrouhlování čísel 

na desítky 

Prv 

- orientace v čase 

 M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, 

ve kterých aplikuje a modeluje 

osvojené početní operace 


 M-3-1-04 provádí 

zpaměti jednoduché početní 

operace s přirozenými čísly 

do 100 


 Řeší, tvoří a graficky 

znázorňuje jednoduché 

úlohy s osvojenými 

početními operacemi 

•  Řešení a vytváření 

slovních úloh na sčítání a 

odčítání v oboru do 100 

•  Odhad výsledku úloh; - 

popisuje jednoduché 

závislosti z praktického 

života 

•  Násobení a dělení 

přirozených čísel v oboru 

násobilek do 100 

•  Názorné zavedení 

násobení a dělení 

Prv 

- aplikace poznatků 

při řešení 

praktických úloh 

Prv, Pč 

- manipulace a 

modelování 

reálných situací 

 

   OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti 
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

2.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

v oboru do 100 

 

 Řeší slovní úlohy vedoucí 

k porovnávání čísel v oboru 

do 100 

 

 Řeší slovní úlohy vedoucí 

ke sčítání a odčítání čísel 

v oboru do 100 

 

 Řeší slovní úlohy s užitím 

vztahů o n- více (méně) 

v oboru do 100
 Násobí a dělí zpaměti 

v oboru násobilek 2, 3, 4, 5 

 

 Užívá násobení a dělení 

v praktických situacích 

 

 Vytváří soubory po dvou, 

třech, čtyřech a pěti např. 

na čtvercové síti 

na souborech různých 

předmětů, násobení jako 

opakované sčítání  

•  Řady násobků daného 

čísla, automatizace  

násobilek 2,3,4,5 

•  Automatizace dělení 

v oboru probraných 

násobilek 

•  Názorné zavedení spojů 

násobilek 6- 9 

•  Pojmy činitel, součin, 

dělenec, dělitel, podíl 

•  Záměna činitelů, vztahy, 

závorky 

•  Řešení a vytváření 

slovních úloh na násobení 

a dělení v oboru 

násobilek a s využitím 

vztahů n-krát více, n-krát 

méně 

poznávání 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

Žák  

M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru 

do 10 

M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 10 

M-3-1-02p píše a čte matematické operátory + , − , = , < , >  

M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 10 

M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 10  

rozkládá čísla v oboru do 10  

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

M-3-2-01 orientuje se 

v čase, provádí jednoduché 

převody jednotek času  


M-3-2-02 popisuje 

jednoduché závislosti 

z praktického života 

•  Časové údaje: den, 

hodina, minuta, sekunda 

•  Měření délky, jejich 

záznamy, porovnávání 

zaznamenaných dat; 

•  Tabulky 

Prv 

- kalendář přírody,  

záznamy teplot 

Tv 

- měření výkonů 
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

2.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

 

 M-3-2-03 doplňuje 

tabulky, schémata, 

posloupnosti  

 

 Rozliší hodinu, minutu, 

sekundu, čte časové údaje 

na různých typech hodin 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

Žák  

M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek  

M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 10  

- používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu  

- manipuluje s drobnými mincemi

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

M-3-3-01 rozezná, 

pojmenuje, vymodeluje a 

popíše základní rovinné útvary 

a jednoduchá tělesa; nachází 

v realitě jejich reprezentaci 

 

M-3-3-02 porovnává 

velikost útvarů, měří a 

odhaduje délku úsečky 

 

M-3-3-03 rozezná a 

modeluje jednoduché 

souměrné útvary v rovině 

 

 Kreslí a křivé a rovné 

čáry 

 

  Rozezná a modeluje 

jednoduché souměrné útvary 

 

 Porovnává a měří 

velikost útvarů 


Dodržuje zásady rýsování 

•  Rovinné obrazce : 

čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kruh 

•  Tělesa : krychle, koule,    

kvádr, válec 

•  Kreslení rovných a 

křivých čar, lomená čára, 

přímka 

•  Rýsování úseček, měření 

délky úseček, odhad 

•  Jednotky cm, m mm;  

•  Označení bodů a úseček 

OSV 

Osobnostní rozvoj: 

Rozvoj schopností 

poznávání 

- aplikace 

naučeného 

Prv 

- domov a okolí, 

orientace v krajině 

- lidské tělo 

Pč 

- skládanky, 

stavebnice, práce 

s kartonem 

 Vv 

- linie
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

2.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

Žák 

M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit  

M-3-3-01p rýsuje přímku   

M-3-3-02p používá pravítko 
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

3.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

M-3-1-01 Používá přirozená 

čísla k modelování reálných 

situací, počítá předměty 

v daném souboru, vytváří 

soubory s daným počtem prvků 

 

M-3-1-03 užívá lineární 

uspořádání; zobrazí číslo 

na číselné ose 

•  Číselný obor 0 – 1000 

•  Počítání po stovkách, 

desítkách a jednotkách 

•  Číselná osa 

•  Vytváření, znázorňování 

konkrétních souborů 

(milimetrový papír) 

s daným počtem prvků 

do 1000) 

Prv 

Pč

M-3-1-02 čte, zapisuje a 

porovnává přirozená čísla 

do 1000, užívá a zapisuje 

vztah rovnosti a nerovnosti 


 Přečte a zapíše pomocí 

znamének rovnosti a 

nerovnosti přirozená čísla 

0 – 1 000 

 

Užívá polohové vztahy 

(hned před, hned za) v oboru 

přirozených čísel 

 

 

 Zaokrouhluje čísla na 

stovky a desítky v oboru do 

1 000 

 

 Zakreslí obraz daného 

čísla na číselné ose, užívá 

lineární uspořádání 

•  Čtení a zápisy 

trojciferných čísel 

•  Porovnávání čísel 

(i pomocí číselné osy) 

•  Zaokrouhlování čísel 

na tisíce, stovky a desítky 

•  Rozklad čísla 

v desítkové soustavě 

 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti 

poznávání 

 

 Používá sčítání a odčítání 

v daném oboru při řešení 

praktických úloh 

 

 Písemně sčítá a odčítá 

dvě trojciferná čísla a 

provádí kontrolu svého 

výpočtu 

 

 Provádí předběžný odhad 

výsledku řešení; 

•  Součet a rozdíl čísel 

•  Odhad a kontrola 

výsledku 

•  Sčítání a odčítání 

násobků sta 

•  Sčítání a odčítání čísel 

bez přechodu násobků sta 

•  Písemné algoritmy 

sčítání a odčítání 

trojciferných čísel 

•  Řešení a vytváření 

slovních úloh na sčítání a 

odčítání 
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

3.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

 Aplikuje spoje násobilek 

6, 7, 8, 9 

 

 Užívá spoje všech 

násobilek 

 

 Provádí zpaměti 

jednoduché početní operace 

s přirozenými čísly – násobí 

pamětně deseti 

 

 Čte a sestavuje tabulky 

násobků 

 

 M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, 

ve kterých aplikuje a modeluje 

osvojené početní operace 


 M-3-1-04 provádí 

zpaměti jednoduché početní 

operace s přirozenými čísly 

do 100 

 

 Řeší a vytváří slovní 

úlohy vedoucí k násobení 

dvojciferného čísla  

jednociferným a dělení 

dvojciferného čísla 

jednociferným 

•  Automatizace všech 

spojů násobilek; 

•  Automatizace dělení 

v oboru násobilek 

•  Pamětné násobení 

dvojciferného čísla 

jednociferným mimo 

obor násobilek 

•  Písemné násobení 

jednociferným činitelem 

•  Násobení a dělení součtu 

nebo rozdílu dvou čísel, 

dělení se zbytkem, pojmy 

součin, podíl, zbytek 

•  Užití závorek 

•  Řešení a vytváření 

slovních úloh se dvěma 

různými početními 

výkony, také k užití 

vztahů n-krát více, n-krát 

méně 

•  Automatizace všech 

spojů násobilek 

•  Automatizace dělení 

v oboru násobilek 

Prv 

- aplikuje a 

modeluje osvojené 

početní operace 

(tabulky cen zboží, 

vzdálenosti) 

- pokusy (hmotnost, 

objem, čas, délka) 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

Žák  

M-3-1-01p porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru 

do 20  

M-3-1-02p čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100 (seznámení) 

M-3-1-02p zná matematické operátory + , − , = , < , > a umí je zapsat  

M-3-1-04p sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20  

M-3-1-05p řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20  

umí rozklad čísel v oboru do 20 
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

3.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

M-3-2-01 orientuje se 

v čase, provádí jednoduché 

převody jednotek času  


M-3-2-02 popisuje 

jednoduché závislosti 

z praktického života 

 

 M-3-2-03 doplňuje 

tabulky, schémata, 

posloupnosti  

 

 Popisuje jednoduché 

závislosti z praktického 

života 

•  Denní režim v čase 

•  Tabulky, schémata, 

posloupnosti čísel 

•  Jednotky mm, km, l, kg 

•  Teplota, teploměr, stupeň 

celsia 

•  Odhady cen základních 

potravin a celkové ceny 

nákupu, kontrola 

vrácených peněz 

při placení 

 

Prv 

- aplikuje a 

modeluje osvojené 

početní operace 

(tabulky cen zboží, 

vzdálenosti) 

- pokusy (hmotnost, 

objem, čas, délka), 

péče o zdraví 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

Žák  

M-3-2-02p modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek  

M-3-2-03p doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20  

- zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, 

nahoře, dole, vpředu, vzadu 

- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

M-3-3-01 rozezná, 

pojmenuje, vymodeluje a 

popíše základní rovinné útvary 

a jednoduchá tělesa; nachází v 

realitě jejich reprezentaci 

 

M-3-3-02 porovnává 

velikost útvarů, měří a 

odhaduje délku úsečky 

 

M-3-3-03 rozezná a 

modeluje jednoduché 

souměrné útvary v rovině 

•  Přímka, polopřímka 

•  Vzájemná poloha dvou 

přímek 

•  Rovnoběžky, 

různoběžky, kolmice 

•  Průsečík dvou 

různoběžek 

•  Čtvercová síť 

•  Strana rovinného obrazce 

•  Kružnice s daným 

poloměrem (seznámení s 

učivem) 

Pč 

- modelování 

kvádru, krychle, 

jehlanu podle 

daného plánu 

- užívání krabiček, 

stavebnic, špejle, 

modelovací hmoty 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání 

Prv 
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

3.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

 

Využívá k popisu 

rovinného útvaru počty 

vrcholů a stran, 

rovnoběžnost a kolmost 

stran 

 

 Pojmenuje a popíše 

jednoduchá tělesa (kvádr, 

krychle, válec) a nachází je 

v realitě 

 

Dodržuje zásady rýsování 

 

 Určí a označí bod, krajní 

body úsečky, průsečík dvou 

přímek 

 

 Předvede učivo 

na reálných situacích (špejle, 

plastelína) 

•  Jednotky délky milimetr, 

kilometr 

•  Rýsování úseček dané 

délky (v centimetrech a 

milimetrech) 

•  Odhad délky úsečky, 

měření úsečky s přesností 

na milimetr Rovinné 

obrazce – trojúhelník, 

čtverec, obdélník, 

čtyřúhelník 

•  Strana rovinného obrazce 

•  Odhad délky úsečky 

 

 

- orientace v krajině; 

lidské tělo 

Pč 

- obvod záhonu, 

lišty na lavici, 

nástěnky 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

Žák  

M-3-3-01p pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit  

M-3-3-01p rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují  

M-3-3-02p používá pravítko 
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

4.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

M-5-1-01 využívá 

při pamětném i písemném 

počítání komutativnost a 

asociativnost sčítání a násobení 

 

M-5-1-02 provádí písemné 

početní operace v oboru 

přirozených čísel 

 

M-5-1-03 zaokrouhluje 

přirozená čísla, provádí odhady 

a kontroluje výsledky početních 

operací v oboru přirozených 

čísel 

 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, 

ve kterých aplikuje osvojené 

početní operace v celém oboru 

přirozených čísel 

 

M-5-1-05 modeluje a určí 

část celku, používá zápis ve 

formě zlomku 

 

M-5-1-06 porovná, sčítá a 

odčítá zlomky se stejným 

jmenovatelem v oboru 

kladných čísel 

 

M-5-1-07 přečte zápis 

desetinného čísla a vyznačí 

na číselné ose desetinné číslo 

dané hodnoty 

 

M-5-1-08 porozumí 

významu znaku „−“ 

pro zápis celého záporného 

•  Přirozená čísla, celá čísla 

•  Pamětné sčítání a odčítání 

přirozených čísel (mající 

nejvýše tři číslice různé 

od nuly) 

•  Číselný obor 0 - 1 000 000 

•  Posloupnost, porovnávání 

přirozených čísel do 1 000 000 

•  Využití rozvinutého zápisu 

čísla (do milionů) v desítkové 

soustavě 

•  Počítání po statisících, 

desetitisících, tisících 

•  Práce s číselnou osou, čtení, 

zápis a zobrazování  čísel 

s užitím znalosti řádů 

v desítkové soustavě 

•  Doplňování vzestupné i 

sestupné v daném numeračním 

oboru 

•  Zaokrouhlování čísel 

na statisíce, desetitisíce, tisíce, 

sta, desítky 

•  Rozklad čísla v desítkové 

soustavě 

 

OSV 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti 

poznávání 

 

Př  

– Vesmír, člověk – 

péče o zdraví 

Vl 

– časová přímka, 

počty obyvatel, 

měřítka mapy
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

4.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

čísla a toto číslo vyznačí 

na číselné ose

 Pamětně násobí a dělí 

čísla do miliónu 

jednociferným číslem 

(nejvýše se dvěma různými 

číslicemi) 

 

 Písemně násobí jedno a 

dvojciferným činitelem 

 

 Písemně dělí 

jednociferným dělitelem 

 

 Provádí odhad a kontrolu 

svého výpočtu 

 

 Řeší a sestavuje  slovní 

úlohy vedoucí k porovnávání 

čísel, provádění početních 

výkonů v daném oboru a 

na vztahy o n-více (méně), n-

krát více(méně) 

 

 Řeší a samostatně vytváří 

složené slovní úlohy na dva 

až tři početní výkony 

 

  Ověří výsledek 

při písemném sčítání 

 

 Kontroluje výsledek 

řešení slovních úloh 

•  Řešení jednoduchých 

nerovnic s užitím číselné osy 

•  Vlastnosti sčítání 

(komutativnost) a odčítání 

•  Písemné algoritmy násobení a 

dělení, odhad výsledku, 

kontrola výpočtu 

•  Pořadí početních výkonů, 

užívání závorek 

•  Řešení slovních úloh na 

porovnávání čísel, na početní 

výkony, na vztahy o n-více 

(méně), n-krát více(méně) 

•  Odhad a kontrola výsledků 

•  Práce s kalkulátorem  

•  Celek, část, zlomek 

•  Čitatel, jmenovatel, zlomková 

čára 

•  Využití názorných obrázků 

k určování poloviny, čtvrtiny, 

třetiny, pětiny, desetiny celku 

•  Řešení a vytváření slovních 

úloh k určování poloviny, 

čtvrtiny, třetiny, pětiny, 

desetiny daného celku 

•  Vyjádření celku z dané 

poloviny, čtvrtiny, třetiny, 

pětiny, desetiny 

•  Sčítání zlomků se stejným 

jmenovatelem 

•  Manipulací s konkrétními 

předměty názorně vyznačí 

polovinu, třetinu, pětinu 

čtvrtinu celku  

Př 

- využití techniky, 

kalkulátory ve 

výuce  

Vl, Čj 

– časová přímka, 

narození 

významných 

osobností, etapy 

dějin 

viz.učivo Práce 

s kalkulátorem 

 

 

Vl 

- grafy , názorné 

obrázky 

Pč 

-  vytváření 

konkrétních modelů, 

polovina kg…., 

dělení ovoce, 

koláčů.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose  

M-5-1-02p pamětně zvládne násobkové řady  
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

4.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

M-5-1-04p seznámí se se sudými a lichými čísly  

-        za pomoci učitele používá  kalkulátor 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

M-5-2-01 vyhledává, 

sbírá a třídí data
 

M-5-2-02 čte a sestavuje 

jednoduché tabulky a 

diagramy


Zkontroluje, kolik peněz 

je vráceno při placení; 

porovná svá přání a potřeby 

se svými finančními 

možnostmi

•  Tabulky, diagramy 

•  Sběr a třídění dat 

•  Řešení slovních úloh 

kombinatorické povahy 

•  Obecnou platnost algoritmů 

(např. násobení nenulového 

čísla číslem jedna, číslem 

nula, dělení číslem jedna ) 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání 

 

– pracuje s daty, 

hledá závislosti a 

vztahy v jiném 

oboru, mění 

proměnné v 

tabulkách 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

M-5-2-01p za pomoci učitele vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) 

podle návodu  

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

 M-5-3-01 narýsuje a 

znázorní základní rovinné 

útvary (čtverec, obdélník, 

trojúhelník a kružnici); užívá 

jednoduché konstrukce 
        

M-5-3-02 sčítá a odčítá 

graficky úsečky; určí délku 

lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku sečtením 

délek jeho stran 
 

M-5-3-03 sestrojí 

rovnoběžky a kolmice 
 

 M-5-3-04 určí obsah 

obrazce pomocí čtvercové 

•  Vzájemná poloha dvou 

přímek v rovině, rovnoběžky, 

různoběžky – průsečík, 

•  Kolmice, kolmost, rýsování 

libovolného rovnoběžníku 

pomocí trojúhelníku s ryskou, 

rýsování libovolného 

obdélníku 

•  Kružnice, kruh 

•  Střed a poloměr, rýsování 

kružnice s daným středem a 

daným poloměrem 

•  Osa souměrnosti, souměrné 

útvary 

•  Rýsování trojúhelníku se 

třemi zadanými délkami stran 

Pč  

– konstrukční 

činnosti, modely 

z drátů a špejlí 

Vv 

Pč 

- souměrné tvary 

překládáním papíru, 

obtiskování barev, 

názorné obrázky 

hvězdy, motýla 

 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání  

Mezilidské vztahy 
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

4.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

sítě a užívá základní 

jednotky obsahu 
  

M-5-3-05 rozpozná a 

znázorní ve čtvercové síti 

jednoduché osově souměrné 

útvary a určí osu 

souměrnosti útvaru 

překládáním papíru
 

Převádí jednotky délky 

(mm,cm, dm, m, km) 

 

Dodržuje zásady rýsování 

•  Rovnoramenný trojúhelník, 

rovnostranný trojúhelník 

•  Užití základních jednotek 

obsahu cm2, m2, mm2 

•  Různé pohledy na tělesa 

(shora, zpředu, z boku) 

•  Síť kvádru, krychle 

•  Modelování kvádru, krychle 

ze sítě    

•  Řešení a vytváření 

jednoduchých slovních úloh a 

situací  na výpočty obvodu 

obdélníku a čtverce 

– skupinové práce, 

kooperativa, 

odpovědnost 

Vv  

– tělesa a prostor 

Pč 

- modelování těles, 

návrh bytu, nákresy, 

stříhání, lepení 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: žák  

M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary  

M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky s přesností na cm, v realitě na m 

M-5-3-05p seznamuje se s osou souměrnosti překládáním papíru  

- pozná základní tělesa (kvádr, krychle, válec, koule) 

NESTANDARDNÍ  APLIKAČNÍ  ÚLOHY A PROBLÉMY

M-5-4-01 řeší 

jednoduché praktické slovní 

úlohy a problémy, jejichž 

řešení je do značné míry 

nezávislé na obvyklých 

postupech a algoritmech 

školské matematiky

•  Zajímavé slovní úlohy, 

číselné a obrázkové řady, 

prostorová představivostí 

Praktické slovní úlohy a 

problémy, při jejichž řešení 

používá svůj úsudek a 

představivost 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: 

žák  

M-5-4-01p za pomocí učitele řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí 

být závislé na matematických postupech   
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

5.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

M-5-1-01 využívá 

při pamětném i písemném 

počítání komutativnost a 

asociativnost sčítání a 

násobení
 

M-5-1-02 provádí 

písemné početní operace 

v oboru přirozených čísel
 

M-5-1-03 zaokrouhluje 

přirozená čísla, provádí 

odhady a kontroluje 

výsledky početních operací 

v oboru přirozených čísel
 

M-5-1-04 řeší a tvoří 

úlohy, ve kterých aplikuje 

osvojené početní operace 

v celém oboru přirozených 

čísel
 

M-5-1-05 modeluje a 

určí část celku, používá 

zápis ve formě zlomku
 

M-5-1-06 porovná, sčítá 

a odčítá zlomky se stejným 

jmenovatelem v oboru 

kladných čísel
 

M-5-1-07 přečte zápis 

desetinného čísla a vyznačí 

na číselné ose desetinné 

číslo dané hodnoty
 

M-5-1-08 porozumí 

•  Přirozená čísla, celá 

čísla, desetinná čísla, 

zlomky 

•  Číselný obor do miliardy 

•  Porovnávání přirozených 

čísel  

•  Posloupnost a 

zobrazování přirozených 

čísel na číselné ose 

•  Zápis přirozeného čísla 

v desítkové soustavě a 

jeho znázornění (číselná 

osa, teploměr, model) 

•  Zaokrouhlování 

přirozených čísel  

na milióny, statisíce, 

tisíce, sta, desítky 

•  Početní výkony 

s přirozenými čísly a 

jejich vlastnosti, užití 

písemných algoritmů 

•  Odhady číselných 

výsledků, kontrola 

výpočtu  

•  Písemné algoritmy 

násobení (až čtyřciferní 

činitelé), dělení jedno a 

dvojciferným dělitelem 

•  Aplikace znalosti 

přechodu mezi číselnými 

řády, dodržování pravidel 

pro pořadí operací v 

oboru přirozených čísel 

•  Užívá polohové vztahy 

(hned před, hned za) 

v oboru přirozených čísel 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání 
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

5.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

významu znaku „−“ 

pro zápis celého záporného 

čísla a toto číslo vyznačí 

na číselné ose
 

Zpaměti sčítá a odčítá 

přirozená čísla (čísla mají 

nejvýše dvě číslice různé 

od nuly) 

 

Písemně násobí 

dvojciferným činitelem 

 

Písemně dělí 

jednociferným a 

dvojciferným dělitelem 

 

Používá  záměny 

sčítanců a činitelů při 

pamětném počítání v celém 

oboru přirozených čísel 

 

Využívá výhodného 

sdružování čísel při sčítání 

několika sčítanců bez 

závorek 

Porozumí textu úlohy a 

přiřadí úloze správné 

matematické vyjádření 

 

Samostatně řeší a tvoří 

jednoduché i složené úlohy, 

ve kterých používá 

osvojené početní operace 

v probraném oboru 

přirozených čísel 

•  Užití vlastností početních 

výkonů (komutativnost, 

asociativnost, 

distributivnost) 

•  Řešení slovních úloh 

na jeden až dva početní 

výkony 

•  Tvoření slovních úloh 

k matematickému 

vyjádření, zformování 

odpovědi k získanému 

výsledku. 

•  Využití osvojených 

početních operací 

•  Zlomky se jmenovatelem 

10, 100 , jejich zápis 

desetinným číslem 

•  Desetinná čárka, 

desetina, setina, psaní a 

čtení desetinných čísel 

 

 

Zaokrouhlí dané 

desetinné číslo řádu desetin 

na celky 

 

Sčítá a odčítá desetinná 

čísla řádu desetin a setin 

•  Písemné sčítání a 

odčítání desetinných čísel 

řádu desetin a setin 

•  Násobení a dělení 

desetinných čísel řádu 

Nástavbové výstupy 

Pč 

Př 

-  praktické modely 

desetinných čísel 

(peníze, délky, 
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

5.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

Násobí a dělí desetinné 

číslo deseti 

desetin a setin deseti hmotnosti)

Pozná základní římské 

číslice 
•  Seznámení s římskými 

číslicemi 

 

Ověří výsledek 

při písemném sčítání 

 

Pozná a pochopí obecnou 

platnost algoritmů (např. 

násobení nenulového čísla 

číslem jedna, číslem nula, 

dělení číslem jedna ) 

s přirozenými a 

desetinnými čísly 

•  Práce s kalkulátorem, 

kontrola výsledku řešení 

slovních úloh, odhady 

výsledků 

•  Řešení slovních úloh 

kombinatorické povahy 

 

- kombinatorického 

myšlení žáků, 

zvídavosti a tvůrčí 

činnosti, motivační 

oblast (šifrovací 

tabulka, kontrola 

výsledků) 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření: 

 žák  

M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 

1000  

M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla  

M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100  

M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách  

M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100  

M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy  

M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla  

-                 používá  kalkulátor 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

M-5-2-01 vyhledává, 

sbírá a třídí data 
 

M-5-2-02 čte a sestavuje 

jednoduché tabulky a 

diagramy
 

Doplňuje tabulky, 

schémata, posloupnosti 

čísel a popisuje jednoduché 

závislosti z praktického 

života 

•  Proměnná, nezávisle 

proměnná, závisle 

proměnná, grafy, 

soustava souřadnic 

•  Sloupcový a kruhový 

diagram 

•  Matematizace reálných 

situací 

•  Vyhledávání, sbírání a 

třídění dat (měření 

teploty, času) 

•  Peníze, úspory 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti 

poznávání 

 

– rozvoj 

kombinatorického 

myšlení žáků, 

sebepoznávání, 

komunikace, 

kooperativní 

činnosti 
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

5.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

Užívá desetinné číslo 

v praktických situacích 

 

Vyhledává, sbírá a třídí 

data, orientuje se v čase 

 Př, Vl, Tv 

– diagramy, časové 

přímky, průměry dat 

např. sportovních 

výkonů, změna 

teploty během dne 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

M-5-2-01p vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu  

M-5-2-02p orientuje se a čte v jednoduché tabulce  

- určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích  

- provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času  

- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

M-5-3-01 narýsuje a 

znázorní základní rovinné 

útvary (čtverec, obdélník, 

trojúhelník a kružnici); 

užívá jednoduché 

konstrukce 
        

M-5-3-02 sčítá a odčítá 

graficky úsečky; určí délku 

lomené čáry, obvod 

mnohoúhelníku sečtením 

délek jeho stran 


M-5-3-03 sestrojí 

rovnoběžky a kolmice 
 

M-5-3-04 určí obsah 

obrazce pomocí čtvercové 

sítě a užívá základní 

jednotky obsahu 
  

M-5-3-05 rozpozná a 

znázorní ve čtvercové síti 

jednoduché osově 

•  Rýsování rovnoběžek a 

kolmic daným bodem, 

rýsování pravoúhlého 

trojúhelníku 

•  Mnohoúhelník 

•  Konstrukce obdélníku, 

čtverce, rovnostranného a 

rovnoramenného 

trojúhelníku 

•  Výpočty obvodu a 

obsahu obdélníka a 

čtverce, odhady 

•  Jednotky obsahu 

•  Řešení úloh z praxe 

•  Výpočty povrchu kvádru 

a krychle sečtením 

obsahů jejich podstav a 

stěn 

•  Modelování těles – 

určování spotřeby 

jednotkových krychlí 

•  Propedeutika pojmu 

objemu 

PČ 

– modelování těles 

z daných sítí, stavby 

z geometrických 

těles, jednotková 

krychle, výroba 

krabiček z kartonu 

Př 

– objem těles, 

pokusy, měření 
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

5.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

souměrné útvary a určí osu 

souměrnosti útvaru 

překládáním papíru


Narýsuje  a znázorní 

obdélník, čtverec, 

pravoúhlý trojúhelník, 

kružnici a užívá jednoduché 

konstrukce 

 

Sestrojí rovnoběžky a 

kolmice 

 

Vypočítá obvod a obsah 

obdélníku a čtverce 

 

Řeší slovní úlohy na 

výpočty obsahů obdélníku a 

čtverce 

 

Určí obsah obrazce 

pomocí čtvercové sítě 

 

Sčítá a odčítá graficky 

úsečky, sečtením délek 

stran lomené čáry a 

mnohoúhelníku určí jejich 

celkovou délku 

 

Rozpozná a znázorní 

ve čtvercové síti 

jednoduché osově 

souměrné útvary a určí osu 

souměrnosti útvaru 

překládáním papíru 


Dodržuje zásady 

rýsování 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

M-5-3-01p znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary  
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Oblast: 

Matematika a její 
aplikace 

Předmět: 

Matematika 

Ročník:  

5.  

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

M-5-3-02p měří a porovnává délku úsečky  

M-5-3-02p vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran  

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice  

M-5-3-05p určí osu souměrnosti překládáním papíru  

- pozná základní tělesa  

NESTANDARDNÍ  APLIKAČNÍ  ÚLOHY A PROBLÉMY

M-5-4-01 řeší 

jednoduché praktické slovní 

úlohy a problémy, jejichž 

řešení je do značné míry 

nezávislé na obvyklých 

postupech a algoritmech 

školské matematiky 


Objasní, jak řešit situaci, 

kdy jsou příjmy větší než 

výdaje 


Objasní, jak řešit situaci, 

kdy jsou příjmy menší než 

výdaje 


Na příkladech objasní 

rizika půjčování peněz 


Uvede příklady 

základních příjmů a výdajů 

domácnosti 


Na příkladu vysvětlí, jak 

reklamovat zboží 

•  Zajímavé slovní úlohy, 

číselné a obrázkové řady, 

magické čtverce, 

prostorová představivost 

•  Jednoduchý osobní 

rozpočet 

•  Práce s tabulkou, 

vyhledávání dat, vztahů 

(nejmenší, největší 

hodnota apod.) 

 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopnosti 

poznávání 

Mezilidské vztahy 

 

Finanční gramotnost 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

M-5-4-01p řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé 

na matematických postupech   
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5.6 Přírodověda  

Charakteristika: 

Předmět je tvořen vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět s těmito tématy: Lidé 

kolem nás, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví. 

Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy 

a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují  s místně i 

časově vzdálenějšími jevy a se složitějšími ději. Učí se všímat si podstatných 

věcných stránek i krásy přírodních jevů, pozorovat je a přemýšlet o nich. Na základě 

poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe  se žáci učí vnímat  

základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu  života, jeho 

přednostem i problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko 

do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností se žáci učí vyjadřovat své 

myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. 

 Propojení vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět s reálným životem a 

s praktickou zkušeností žáků pomáhá při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a 

při upevňování pracovních i režimových návyků. Environmentální vzdělávání, 

dopravní výchova a výchova k rozvoji zdraví je významnou součástí tohoto 

předmětu. 

Časová dotace:  

4. ročník    2 hodiny týdně 

5. ročník    2 hodiny týdně 

Formy realizace:  

Vyučovací hodina se začleňováním krátkodobých i dlouhodobých projektů. 

Svým vzdělávacím obsahem bezprostředně navazuje  na obsah vyučovacího 

předmětu Prvouka. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují 

k utváření KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Kompetence k učení 

• Poskytujeme žákům přístup k mnoha informačním zdrojům a zadáváme takové 

úkoly, při kterých žáci informace z různých zdrojů vyhledávají, vyhodnocují a 
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kombinují. 

• Žáky vedeme k sebehodnocení. 

• Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je 

podněcována jejich tvořivost. 

• Podporujeme hledání souvislostí mezi teorií a praxí i mezi jednotlivými 

předměty a obory. 

Kompetence k řešení problémů 

• Umožňujeme žákům zdokonalovat kompetenci práce s informacemi z různých 

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

uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. 

• Žáky vedeme úměrně věku k používání internetu. 

• Vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy a situace, při nichž je nutné 

řešit praktické problémy. 

• Žákům nebráníme při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů. 

• Vytváříme takové situace, kdy k závěrům o přírodních jevech docházejí žáci 

sami prostřednictvím experimentů a vlastního aktivního zkoumání. 

• Vedeme žáky k tomu, aby sami vyhledávali problémové lokality a skutečnosti 

v okolí jejich bydliště, tyto problémy pojmenovali a navrhovali jejich řešení. 

Kompetence komunikativní 

• Vytváříme situace, kdy žáci mohou vyjádřit svůj  názor, sdílet své pocity. 

• Čtení, psaní a diskusi používáme jako nástroje učení. Žáci vyhledávají odborné 

texty v různých zdrojích, čerpají z nich informace pro své učení, diskutují 

o nich, sami vytvářejí texty. 

• Využíváme komunitních kruhů k vyjadřování prezentací žáků a vnímání se 

navzájem. 

• Vyžadujeme od žáků dodržování pravidel diskuse, na nichž jsme se předem 

dohodli. 

Kompetence sociální a personální 

• Klademe důraz na bezpečné sociální prostředí ve škole – žáci se podílejí 

na vytváření pravidel třídy, jejich efektivitu vyhodnocujeme na třídní úrovni. 

• Sami učitelé pravidla soužití ve třídě dodržují a tím podporují pozitivní klima  a 
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atmosféru bezpečí. 

• Prostřednictvím různých technik hodnocení a sebehodnocení práce žáků se žáci 

učí oceňovat práci vlastní i druhých. 

• Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci, vzájemnou pomoc 

při učení. 

Kompetence občanské 

• Prostřednictvím modelových situací učíme žáky, jak se zachovat v krizových a 

nezvyklých situacích. 

• Učitelé svým chováním i přípravou situací ve třídě posilují spolupráci mezi žáky 

a respekt k odlišnostem mezi lidmi. 

• Společně se žáky se učitelé domlouvají na pravidlech soužití a vedou žáky 

k jejich dodržování; uplatňují důsledky při jejich nedodržování. 

Kompetence pracovní 

• Ve výuce vytváříme příležitosti, kdy se žáci mohou seznamovat s různými 

oblastmi lidského konání a vyhodnocovat jejich přínos pro sebe i společnost. 

• Při samostatné činnosti i spolupráci ve skupině vedeme žáky k tomu, aby si 

připravili své pracovní místo, zvolili vhodné pomůcky  a po práci své místo 

uklidili. 

• Vyžadujeme dokončování úkolů v dohodnuté kvalitě a termínech. 

• Umožňujeme žákům hodnotit úspěšnost dosažení cíle. 

 

V tomto předmětu budou realizována tato Průřezová témata:  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Osobnostní  rozvoj 

• Rozvoj schopností poznávání: rozvíjení pozornosti při získávání nových 

poznatků. Cvičení soustředění při plnění úkolů při procvičování a opakování. 

Rozvoj dovednosti zapamatování si důležitých informací či dat a schopnosti 

dané údaje vyhledávat, pracovat s nimi, využívat je. Propojení s ostatními 

předměty. 

• Psychohygiena: dobrá organizace času, hledání pomoci při potížích  
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Sociální rozvoj 

• Mezilidské vztahy: uplatňovat péči o kvalitní vztahy v kolektivu, cvičit toleranci 

a pochopení pro spolužáky, umění respektování se navzájem. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

• Ekosystémy: zařazování rostlin a živočichů do různých ekosystémů (rostlinná a 

živočišná pásma v Evropě i ve světě). Význam jednotlivých ekosystémů 

pro život na Zemi. Naše obec a její vliv na okolní přírodu (čistička vod, sběrny, 

černé skládky apod.) 

• Základní podmínky života:  voda; ovzduší; půda; energie; přírodní zdroje. 

• Lidské aktivity a problémy životního prostředí: vliv průmyslu na prostředí. 

Seznámení s významem ochrany přírody a kulturních památek. Formou 

projektů Příroda našeho regionu, Den Země, Den vody. 

• Vztah člověka k prostředí: naše obec (přírodní zdroje, příroda a kultura obce); 

náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady); aktuální ekologický problém. 

 

Očekávané výstupy z RVP: 

LIDÉ KOLEM NÁS  

Očekávané výstupy – 2. období   žák  

• ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, 

vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, 

v rodině, v obci (městě)  

• ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, 

připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení  

• 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 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  
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• ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny 

a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 

(města)  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci 

(městě)  

ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých  

ČJS-5-2-03p uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy  

ČJS-5-2-04p používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu 

jednoduchého nákupu a vrácené peníze  

ČJS-5-2-04p porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede 

příklady rizik půjčování peněz  

ČJS-5-2-04p sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních 

příjmů a výdajů  

ROZMANITOST PŘÍRODY  

Očekávané výstupy – 2. období   žák  

• ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip 

rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 

činností člověka  

• ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti 

vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období  

• ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, 

zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly 

v přizpůsobení organismů prostředí  

• ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní projevy života 

na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, 

využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy  

• ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje 

aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat  
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• ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající 

rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 

účinně chránit  

• ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a 

vysvětlí výsledky pokusu  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-5-4-01p na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody  

ČJS-5-4-02p popíše střídání ročních období  

ČJS-5-4-03p zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje 

přizpůsobení organismů prostředí  

ČJS-5-4-05p zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata  

ČJS-5-4-05p chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí  

ČJS-5-4-05p popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které 

přírodnímu prostředí pomáhají a které ho poškozují  

ČJS-5-4-06p reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných 

událostech  

ČJS-5-4-07p provádí jednoduché pokusy se známými látkami  

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ  

Očekávané výstupy – 2. období   žák  

• ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav a k podpoře vlastního zdravého způsobu života  

• ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji 

dítěte před a po jeho narození  

• ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle 

vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob  

• ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a 

v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 

situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako 

chodec a cyklista  
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• ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby 

odmítání návykových látek  

• ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou 

zdraví a jeho preventivní ochranou  

• ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí 

lékařskou pomoc  

• ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se 

v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 

věku  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-5-5-01p uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní 

ochranou zdraví a zdravého životního stylu  

ČJS-5-5-02p rozlišuje jednotlivé etapy lidského života  

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a 

v modelových situacích simulujících mimořádné události  

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně 

vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci na hřišti  

ČJS-5-5-05p odmítá návykové látky  

ČJS-5-5-07p ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc  

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se 

v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku  
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Přírodověda 

Ročník: 

4. 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 Podílí se na přípravě 

pravidel třídy a 

dodržuje je 

• Soužití lidí - 

mezilidské vztahy  

• Chování lidí – 

pravidla, principy 

demokracie 

OSV  

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy

 Formuluje pravidla 

soužití mezi chlapci a 

dívkami, mezi členy 

rodiny 

 
ČJS-5-2-01 vyjádří 

na základě vlastních 

zkušeností základní 

vztahy mezi lidmi, 

vyvodí a dodržuje 

pravidla pro soužití 

ve škole, mezi chlapci a 

dívkami, v rodině, v obci 

(městě)  

• Soužití lidí - 

mezilidské vztahy 

• Chování lidí - 

pravidla slušného 

chování, principy 

demokracie 

• Rodina - vztahy, 

postavení jedince  

rodině 

 

ČJS-5-2-02 rozlišuje 

základní rozdíly mezi lidmi, 

obhájí a odůvodní své 

názory, připustí svůj omyl a 

dohodne se na společném 

postupu řešení  

 

ČJS-5-2-03 rozpozná 

ve svém okolí jednání a 

chování, která se už 

nemohou tolerovat a která 

porušují základní lidská 

práva nebo demokratické 

principy  

• Soužití lidí - 

mezilidské vztahy 

• Chování lidí - 

pravidla slušného 

chování 

OSV  

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy

 Rozpozná vlastnictví 

osobní, soukromé, 

veřejné a společné, 

v modelové situaci 

zvládne drobný nákup 

• Vlastnictví - 

soukromé, veřejné, 

osobní, společné; 

peníze 
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Přírodověda 

Ročník: 

4. 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

 
ČJS-5-2-04 orientuje se 

v základních formách 

vlastnictví; používá peníze 

v běžných situacích, 

odhadne a zkontroluje cenu 

nákupu a vrácené peníze, 

na příkladu ukáže 

nemožnost realizace všech 

chtěných výdajů, vysvětlí, 

proč spořit, kdy si půjčovat 

a jak vracet dluhy  

 Prozkoumá své 

nejbližší okolí a vybere 

problémovou lokalitu 

z hlediska životního 

prostředí 


ČJS-5-2-05 poukáže 

v nejbližším společenském 

a přírodním prostředí 

na změny a některé 

problémy a navrhne 

možnosti zlepšení 

životního prostředí obce 

(města)  

9. Základní 

globální problém - 

ochrana životního 

prostředí 

EV 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí - projekty 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci 

(městě)  

ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých  

ČJS-5-2-03p seznámí se se základními právy dítěte, právy a povinnostmi žáka školy  

ČJS-5-2-04p za pomoci učitele používá peníze v běžných situacích, za pomoci 

učitele zkontroluje vrácené peníze  

ROZMANITOST PŘÍRODY 
 Názorně vysvětlí 

propojenost živé a 

neživé přírody 

(např. zakreslí potravní 

řetězec) 

• Rovnováha v přírodě 

- význam, vzájemné 

vztahy mezi 

organismy 

EV 

Ekosystémy 

Vv  

- koláž (potravní 

řetězec)
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Přírodověda 

Ročník: 

4. 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

 

ČJS-5-4-01 objevuje a 

zjišťuje propojenost prvků 

živé a neživé přírody, 

princip rovnováhy přírody 

a nachází souvislosti mezi 

konečným vzhledem 

přírody a činností člověka  

 Na modelu předvede 

střídání dne a noci a 

ročních období jako 

důsledek pohybu Země 

ve vesmíru 


ČJS-5-4-02 vysvětlí 

na základě elementárních 

poznatků o Zemi jako 

součásti vesmíru 

souvislost s rozdělením 

času a střídáním ročních 

období  

• Vesmír a Země - den a 

noc, roční období 

Vv 

- malba planet

 Zná čtyři základní 

ekosystémy – u vody, 

les, pole, louka 

 

 Uvede příklady 

rostlin a živočichů 

v daném ekosystému 
 

ČJS-5-4-03 zkoumá 

základní společenstva 

ve vybraných lokalitách 

regionů, zdůvodní 

podstatné vzájemné vztahy 

mezi organismy a nachází 

shody a rozdíly v 

přizpůsobení organismů 

prostředí  

10. Rovnováha 

v přírodě - základní 

společenstva 

EV 

Ekosystémy

 Třídí organismy 

do skupin podle 

typických znaků 
 

• Rostliny, houby, 

živočichové - znaky 

života, životní 

potřeby a projevy, 

EV 

Ekosystémy  

Základní podmínky 

života 
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Přírodověda 

Ročník: 

4. 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

ČJS-5-4-04 porovnává 

na základě pozorování 

základní projevy života na 

konkrétních organismech, 

prakticky třídí organismy 

do známých skupin, 

využívá k tomu i 

jednoduché klíče a atlasy  

průběh a způsob 

života, výživa, stavba 

těla u některých 

nejznámějších druhů, 

význam v přírodě a 

pro člověka 

OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání

 Popíše stavbu těla a 

způsob života některých 

živočichů 

• Rostliny, houby, 

živočichové - stavba 

těla, průběh a způsob 

života 

EV 

Ekosystémy 

ČJ - čtení

 Seznámí se 

s významem zdravého 

životního prostředí 

pro člověka 

• Životní podmínky - 

význam ovzduší, 

vodstva, půd, 

rostlinstva a 

živočišstva na Zemi 

• Ohleduplné chování 

k přírodě a ochrana 

přírody - odpovědnost 

lidí, ochrana a tvorba 

životního prostředí 

• Rizika v přírodě – 

rizika spojená 

s ročními obdobími a 

sezónními činnostmi 

EV 

Vztah člověka 

k prostředí

 Vyjmenuje několik 

chráněných rostlin a 

živočichů 

11. Ochrana rostlin 

a živočichů 

EV 

Vztah člověka 

k prostředí 

VV 

- malba, kresba 

Seznámí se 

s pojmem recyklace 

12. Likvidace 

odpadů 

EV 

Vztah člověka 

k prostředí 

Pč 

- výroba maket 

kontejnerů
ČJS-5-4-07 založí 

jednoduchý pokus, 

naplánuje a zdůvodní 

postup, vyhodnotí a 

• Vzduch - vlastnosti 

• Rostliny - životní 

potřeby a projevy 

Čj 

- popis pracovního 

postupu 
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Přírodověda 

Ročník: 

4. 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

vysvětlí výsledky pokusu  

 Pozoruje, zapisuje, 

porovnává, hodnotí a 

s výsledky pokusu 

seznamuje spolužáky 

  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-5-4-02p seznámí se se střídáním ročních období  

ČJS-5-4-07p za pomoci učitele provádí jednoduché pokusy se známými látkami  

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
 Rozlišuje, co 

prospívá a co škodí 

lidskému organismu 

 Vnímá dopravní 

situaci, správně ji 

vyhodnotí a vyvodí 

odpovídající závěry 

pro své chování jako 

chodec a cyklista 

 

Popíše výbavu 

cyklisty a jízdního kola 

k bezpečné jízdě 

 

Zná způsob a 

pravidla bezpečné jízdy 

na jízdním kole 


Prokáže bezpečný 

pohyb na kole 

 

Popíše výbavu 

cyklisty a jízdního kola 

k bezpečné jízdě 

 

Zná způsob a 

pravidla bezpečné jízdy 

na jízdním kole 

• Péče o zdraví, zdravá 

výživa - denní režim, 

pitný režim, 

pohybový režim, 

zdravá strava; osobní 

a duševní hygiena 

• Výbava jízdního kola 

a cyklisty 

• Způsob jízdy 

na jízdním kole 

•  Bezpečná cesta 

OSV  

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání 

EV 

Vztah člověka 

k prostředí 

Aj 

- denní režim 
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Přírodověda 

Ročník: 

4. 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

 

Prokáže bezpečný 

pohyb na kole 

 

Zná ohleduplné 

chování a osvojuje si ho 

 

Snaží se předcházet 

nebezpečí s ohledem 

na sebe i ostatní 

účastníky silničního 

provozu 
 

ČJS-5-5-04 uplatňuje 

účelné způsoby chování 

v situacích ohrožujících 

zdraví a v modelových 

situacích simulujících 

mimořádné události; 

vnímá dopravní situaci, 

správně ji vyhodnotí a 

vyvodí odpovídající 

závěry pro své chování 

jako chodec a cyklista  

 Vytvoří svůj denní 

plán 

 

ČJS-5-5-03 účelně 

plánuje svůj čas 

pro učení, práci, zábavu 

a odpočinek podle 

vlastních potřeb 

s ohledem na oprávněné 

nároky jiných osob  

• Péče o zdraví, zdravá 

výživa - denní režim 

M 

- převody jednotek 

času

 Uplatňuje účelné 

způsoby chování 

v situacích ohrožujících 

zdraví 

 

ČJS-5-5-07 rozpozná 

život ohrožující zranění; 

• Osobní bezpečí - 

bezpečné chování 

v rizikovém prostředí, 

bezpečné chování 

v silničním provozu, 

krizové situace, 

služby odborné 

Vv 

- kresba, malba, koláž
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Oblast: 

Člověk a jeho 
svět 

Předmět: 

Přírodověda 

Ročník: 

4. 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

ošetří drobná poranění a 

zajistí lékařskou pomoc  

pomoci 

• Situace hromadného 

ohrožení 

 Seznámí se 

s důsledky užívání 

návykových látek 

pro zdraví člověka 


ČJS-5-5-05 

předvede v modelových 

situacích osvojené 

jednoduché způsoby 

odmítání návykových 

látek  

 

ČJS-5-5-06 

uplatňuje základní 

dovednosti a návyky 

související s podporou 

zdraví a jeho 

preventivní ochranou  

• Návykové látky a 

zdraví - odmítání 

návykových látek 

 

Čj – sloh 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČJS-5-5-04p uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a 

v modelových situacích simulujících mimořádné události  

ČJS-5-5-04p uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro chodce; za pomoci 

učitele správně vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci na hřišti 

ČJS-5-5-07p v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc
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Oblast: 

Člověk a jeho svět 

Předmět: 

Přírodověda 

Ročník: 

5. 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

LIDÉ KOLEM NÁS

 Podílí se na přípravě 

pravidel třídy a dodržuje 

je 

 

ČJS-5-2-01 vyjádří 

na základě vlastních 

zkušeností základní vztahy 

mezi lidmi, vyvodí a 

dodržuje pravidla pro soužití 

ve škole, mezi chlapci a 

dívkami, v rodině, v obci 

(městě)  

•  Soužití lidí - mezilidské 

vztahy 

•  Chování lidí - pravidla 

slušného chování, principy 

demokracie 

•  Korupce, právní ochrana 

občanů a majetku včetně 

nároku na reklamaci 

 OSV  

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy 

ICT 

- zápis pravidel na 

PC

 Formuluje pravidla 

soužití mezi chlapci a 

dívkami, mezi členy 

rodiny 

 

ČJS-5-2-01 vyjádří 

na základě vlastních 

zkušeností základní vztahy 

mezi lidmi, vyvodí a 

dodržuje pravidla pro soužití 

ve škole, mezi chlapci a 

dívkami, v rodině, v obci 

(městě)  

•  Soužití lidí - mezilidské 

vztahy 

•  Chování lidí - pravidla 

slušného chování, principy 

demokracie 

•  Rodina - mezigenerační 

vztahy, postavení jedince 

v rodině 

•  Rozpočet, příjmy a výdaje 

domácnosti; hotovostní a 

bezhotovostní forma peněz, 

způsoby placení; banka jako 

správce peněz, úspory, 

půjčky 

 OSV 

Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy  

Čj - sloh

 Při vytváření produktu 

v rámci skupinové práce 

sepíše a prezentuje své 

argumenty, proč zvolit 

právě jeho způsob řešení 

•  Chování lidí - pravidla 

slušného chování, principy 

demokracie Soužití lidí - 

mezilidské vztahy 

Čj – psaní 
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Oblast: 

Člověk a jeho svět 

Předmět: 

Přírodověda 

Ročník: 

5. 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

úkolu 

 

 Přijme zpětnou vazbu 

od spolužáků a svůj návrh 

způsobu řešení upraví 

 

ČJS-5-2-02 rozlišuje 

základní rozdíly mezi lidmi, 

obhájí a odůvodní své 

názory, připustí svůj omyl a 

dohodne se na společném 

postupu řešení  


 Diskutuje o správném 

jednání a chování v rámci 

základních lidských práv 

 

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  

•  Ohleduplnost, etické 

zásady, zvládání vlastní 

emocionality; rizikové 

situace; rizikové chování, 

předcházení konfliktům 

Čj - sloh

 Prozkoumá své 

nejbližší okolí a navrhne 

možnosti zlepšení 

životního prostředí obce 
 

ČJS-5-2-05 poukáže 

v nejbližším společenském a 

přírodním prostředí na 

změny a některé problémy a 

navrhne možnosti zlepšení 

životního prostředí obce 

(města)  

•  Základní globální problém - 

ochrana životního prostředí 

EV 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí - projekty 

Pč 

- práce na školním 

pozemku 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák  

ČJS-5-2-01p, ČJS-5-2-02p dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)  

ČJS-5-2-03p rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých  

ČJS-5-2-03p uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy  
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Oblast: 

Člověk a jeho svět 

Předmět: 

Přírodověda 

Ročník: 

5. 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

ROZMANITOST PŘÍRODY

 Pozorováním svého 

okolí posuzuje zásahy 

člověka do přírody 


Stručně charakterizuje 

specifické přírodní jevy a 

z nich vyplývající rizika 

vzniku mimořádných 

událostí; v modelové 

situaci prokazuje 

schopnost se účinně 

chránit. 

•  Ohleduplné chování 

k přírodě a ochrana přírody - 

odpovědnost lidí, ochrana a 

tvorba životního prostředí, 

ochrana rostlin a živočichů, 

likvidace odpadů, živelné 

pohromy a ekologické 

katastrofy 

•  Rizika v přírodě – rizika 

spojená s ročními obdobími 

a sezónními činnostmi; 

mimořádné události 

způsobené přírodními vlivy 

a ochrana před nimi 

EV 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí - projekty 

Vztah člověka 

k prostředí 

Projekt – Den vody 

Čj – sloh 

- referát

 Vyjmenuje planety 

sluneční soustavy 

 

 Na základě postavení 

Země ve sluneční 

soustavě vysvětlí střídání 

ročních období 
 

ČJS-5-4-02 vysvětlí 

na základě elementárních 

poznatků o Zemi jako 

součásti vesmíru souvislost 

s rozdělením času a 

střídáním ročních období  

•  Vesmír a Země - sluneční 

soustava, roční období 

M 

- porovnávání 

vzdáleností, 

velikosti
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Oblast: 

Člověk a jeho svět 

Předmět: 

Přírodověda 

Ročník: 

5. 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

 Na základě pozorování 

a znalostí a živočichů 

vyvodí přizpůsobení 

organismů danému 

prostředí 

 

ČJS-5-4-03 zkoumá 

základní společenstva ve 

vybraných lokalitách 

regionů, zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi 

organismy a nachází shody a 

rozdíly v přizpůsobení 

organismů prostředí  

 

Uvědomuje si význam 

rostlinstva a živočišstva 

na Zemi 

•  Rostliny, houby, 

živočichové - význam 

v přírodě a pro člověka 

•  Rovnováha v přírodě -

význam, vzájemné vztahy 

mezi organismy 

•  Životní podmínky  

•  význam rostlinstva a 

živočišstva na Zemi 

EV 

Ekosystémy 

ICT 

- výukový program

 Charakterizuje 

jednotlivá společenstva 
•  Rovnováha v přírodě - zákl. 

společenstva 

 Vyhledá informace 

o organismech a zařadí je 

do skupin 

•  Rostliny, houby, 

živočichové - znaky života, 

životní potřeby a projevy, 

průběh a způsob života, 

výživa, stavba těla u 

některých nejznámějších 

druhů, význam v přírodě a 

pro člověka 

ICT 

- vyhledávání 

informací
 Samostatně popíše 

stavbu těla a způsob 

života daného organismu 

a posoudí jeho význam 

v přírodě a pro člověka 

 

ČJS-5-4-04 porovnává 

na základě pozorování 

základní projevy života 

na konkrétních organismech, 

prakticky třídí organismy 

do známých skupin, využívá 

k tomu i jednoduché klíče a 

atlasy  

EV 

Ekosystémy 

Čj - sloh

 Uvědomuje si 

prospěšnost a škodlivost 

zásahů člověka do přírody 

a krajiny a uvede příklad 

 

•  Ohleduplné chování 

k přírodě a ochrana přírody - 

odpovědnost lidí, ochrana a 

tvorba životního prostředí, 

ochrana rostlin a živočichů, 

EV 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

Vztah člověka 
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Oblast: 

Člověk a jeho svět 

Předmět: 

Přírodověda 

Ročník: 

5. 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo Souvislosti 

ČJS-5-4-05 zhodnotí 

některé konkrétní činnosti 

člověka v přírodě a rozlišuje 

aktivity, které mohou 

prostředí i zdraví člověka 

podporovat nebo poškozovat  

likvidace odpadů, živelné 

pohromy a ekologické 

katastrofy 

k prostředí 

- vycházka, exkurze

 Seznámí se s pravidly 

chování v CHKO  a 

v přírodě 

 

ČJS-5-4-06 stručně 

charakterizuje specifické 

přírodní jevy a z nich 

vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí; 

v modelové situaci prokáže 

schopnost se účinně chránit  

•  Ohleduplné chování 

k přírodě a ochrana přírody - 

odpovědnost lidí, ochrana a 

tvorba životního prostředí, 

ochrana rostlin a živočichů, 

likvidace odpadu 

EV 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

Vztah člověka 

k prostředí

 Vyjmenuje CHKO 

ve svém regionu 
•  Ochrana přírody ICT 

- práce s internetem

 Podle zadání založí 

jednoduchý pokus. 

Výsledky své činnosti 

zaznamenává a prezentuje 

před třídou 

 

ČJS-5-4-07 založí 

jednoduchý pokus, naplánuje 

a zdůvodní postup, 

vyhodnotí a vysvětlí 

výsledky pokusu  

•  Vzduch-vlastnosti 

•  Rostliny - životní potřeby a 

projevy, průběh a způsob 

života, stavba těla 

•  Nerosty a horniny, půda 

Čj - sloh 

- popis pracovního 

postupu 

EV 

Základní podmínky 

života 
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5.7 Hudební výchova 

Charakteristika 

Předmět je tvořen vzdělávací oblastí Umění a kultura, která umožňuje žákům 

jiné než racionální poznávání světa. 

Žáci jsou vedeni ke kultivaci celkového svého projevu. Hudební výchova dává 

žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání 

s hudbou. Rovněž je důležitým prostředkem neverbálního způsobu sebevyjádření. 

Jednotlivé hudební dovednosti jsou rozvíjeny ve vokálních, instrumentálních, 

hudebně pohybových a poslechových činnostech. Tyto hudební činnosti 

ve vzájemném propojení vedou k rozvoji hudebnosti dle individuálních schopností 

žáků v oblasti sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, 

hudebně pohybových a poslechových dovedností. 

Hudební výchova v návaznosti na další esteticko-výchovné předměty má 

časovou dotaci 1 hodina týdně v 1. – 5. ročníku. Výuka probíhá většinou 

v kmenových třídách. 

Předmět hudební výchova je vyučován v jednotlivých ročnících samostatně, jen 

podle potřeby jsou nejméně početné ročníky vyučovány současně. Realizace výuky 

zahrnuje i návštěvu koncertů a interaktivních hudebně vzdělávacích pořadů, 

popřípadě vlastní hudební produkci žáků pro rodičovskou a další veřejnost.  

Prostřednictvím vokálních činností žák za pomocí učitele pracuje s hlasem, 

přitom dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti 

s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Dále díky 

instrumentálním činnostem se učí hrát na hudební nástroje a využívá je při hudební 

reprodukci i produkci. Pomocí hudebně pohybových činností je ztvárňována hudba 

jako reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Nedílnou součástí jsou i 

poslechové činnosti, při nichž jde zejména o aktivní vnímání  znějící hudby, při níž 

žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí 

se hudbu analyzovat a interpretovat. 
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Časová dotace 

   1. ročník        1 hodina týdně 

2. ročník        1 hodina týdně 

3. ročník        1 hodina týdně 

4. ročník        1 hodina týdně 

5. ročník        1 hodina týdně  

Forma realizace  

Vyučovací hodina, zařazování projektů. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují 

k utváření KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Kompetence k učení 

• Vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací (vybraní hudební skladatelé, 

místopis lidové písně). 

• Řešíme úkoly s pokyny trénujícími  funkční gramotnost, orientace na klíčová 

slova při práci s textem písně. 

• Vytváříme takové situace, kdy žáci propojí poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí do širších celků (např. Život v době J. S. Bacha ). 

• Učitel plánuje učení a hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní 

pokrok. 

• Umožňujeme žákům, aby se podíleli na vytváření jednoduchých, srozumitelných 

kritériích hodnocení, a aby posoudil své vědomosti a dovednosti při 

sebehodnocení. 

Kompetence k řešení problému 

• Žákům nebráníme při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů. 

Kompetence komunikativní 

• Využíváme ve výuce různých typů záznamů, běžně užívaných gest, zvuků a 

podněcujeme v žácích reakce na ně –  notové a jiné grafické záznamy rytmu a 

melodie, taktovací gesta, předehry, improvizace. 

• Do výuky zařazujeme takové hry a činnosti, které umožňují žákům porozumět 

verbální i nonverbální komunikaci a používat ji. 



Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace 

Tichá 282, 742 74 Tichá  

Školní vzdělávací program - Učíme se navzájem 

 

 

 

• Vytváříme situace, kdy žáci mohou vyjádřit svůj názor, sdílet své pocity. 

• Vybízíme žáky k pokládání otázek k učivu. 

• Vytváříme nebo organizuje situace, ve kterých děti prezentují výsledky své práce 

na veřejnosti. 

• Poskytujeme žákům zpětnou vazbu o tom, jak komunikují a projevují se v hodině 

hudební výchovy. 

• Umožňujeme, aby si poskytovali zpětnou vazbu i vzájemně mezi sebou. 

• Vedeme žáky k prozkoumávání pohledů a názorů lišících se od jejich vlastních. 

Kompetence sociální a personální 

• Zařazujeme do výuky takové aktivity, které jsou vykonávány samostatně, 

ve dvojicích či skupinově, aby žáci spolupracovali s druhými při řešení daného 

úkolu.  

• Vedeme k posuzování rozdílů, výhod a nevýhod skupinové nebo samostatné 

práce. 

• Prostřednictvím pravidelného sebehodnocení, her a technik dramatické a emoční 

výchovy podporujeme proces sebepoznání u každého žáka. 

Kompetence občanské 

• Zapojujeme žáky do kulturních akcí školy. 

• Vytváříme příležitosti k tomu, aby žáci mohli prožívat a dodržovat tradice 

(např. nácvik vánočních koled, vítání jara). 

• Svým chováním i přípravou situací posilujeme spolupráci mezi žáky a respekt 

k odlišnostem mezi lidmi. 

Kompetence pracovní 

• Vedeme žáky ke správnému používání hudebních nástrojů, didaktických pomůcek 

a dalšího vybavení. 

• Dohodneme se žáky vymezená pravidla a vedeme je k plnění jejich povinností. 

• Umožňujeme žákům hodnotit úspěšnost dosažení cíle. 

• Vyžadujeme dokončování úkolů v dohodnuté kvalitě a termínech (například 

ilustrace k hudbě). 
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V tomto předmětu budou realizována tato Průřezová témata:  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností poznávání: rozvíjení pozornosti při získávání nových poznatků. 

Cvičení soustředění při plnění úkolů, při procvičování a opakování. Rozvoj 

dovednosti zapamatování si důležitých informací či dat a schopnosti dané údaje 

vyhledávat, pracovat s nimi, využívat je. Propojení s ostatními předměty.  

• Kreativita : originalita, schopnost vidět věci jinak 

Sociální rozvoj 

• Mezilidské vztahy: uplatňovat péči o kvalitní vztahy v kolektivu, cvičit toleranci a 

pochopení pro spolužáky, umění respektování se navzájem. 

Očekávané výstupy z RVP: 

Očekávané výstupy – 1. období žák  

• HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase  

• HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem  

• HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře  

• HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, 

tempo, dynamiku, směr melodie  

• HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a 

dynamické změny v proudu znějící hudby  

• HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší 

hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák  

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty  

HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při 

zpěvu  

HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické změny  
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HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku  

- pozorně vnímá jednoduché skladby  

Očekávané výstupy – 2. období žák  

• HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v 

jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 

získané pěvecké dovednosti  

• HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností 

(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 

zapsanou pomocí not  

• HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností 

jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 

reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní  

• HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby  

• HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, 

mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace  

• HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních 

výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i 

zřetelné harmonické změny  

• HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě 

individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem  

HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou  

HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje  

HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy  

- pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb  

- správně hospodaří s dechem při interpretaci písní - frázování  
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Oblast: 

Umění a kultura  

Předmět: 

Hudební výchova  

Ročník: 

1. – 3.  

1. 2. 3. 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI

 HV-3-1-01 Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 

přesně v jednohlase 

OSV 

Osobnostní rozvoj: rozvoj schopností poznávání 

Zvládá pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu) 

  Zvládá dynamicky 

odlišený zpěv, užívá 

hlasovou hygienu 

Hraje hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď apod.) 

Zpívá písně ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 Sjednocuje hlasový rozsah 

c1 – h 1 

Rozšiřuje hlasový 

rozsah

HV-3-1-02 Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem  

Zpívá písně ve 2/4, ¾ 

taktu 

Zpívá písně ve 2/4, ¾  a 4/4 taktu

 HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a 

dynamické změny v proudu znějící hudby 

Rozlišuje délku, sílu, barvu a výšku tónů 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

HV-3-1-01p zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty  

HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i 

při zpěvu  

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku  

- pozorně vnímá jednoduché skladby 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a 

dynamické změny v proudu znějící hudby  

Rozlišuje délku, sílu, barvu a výšku tónů 
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Oblast: 

Umění a kultura  

Předmět: 

Hudební výchova  

Ročník: 

1. – 3.  
Rozezná rytmus, melodii, pohyb melodie, výrazné rytmické a dynamické 

změny v hudbě 

  Rozezná souzvuk, 

akord
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší 

hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální  

OSV 

Sociální rozvoj: mezilidské  vztahy 

Rozezná hudbu taneční, pochodovou, ukolébavku, … 

  Ztvární pohybem – 

menuet, taneční 

pohyb 

 
Pozná lidovou píseň X 

umělou píseň (dětské)  

 
Odliší dětský sbor a 

capella X s 

doprovodem 

 

Poslechem rozezná zvuky různých hudebních nástrojů 

  Slovně se vyjádří 

o poslouchané hudbě 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

HV-3-1-05p rozliší sílu zvuku  

- pozorně vnímá jednoduché skladby 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

 HV-3-1-02 Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem

HV-3-1-03 Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře  

Zvládá rytmický hudební doprovod pomocí nástrojů Orffova instrumentáře 

hudební hry 

 Zvládá rytmický kánon 

Tvoří rytmické předehry, mezihry a dohry 

 Hraje melodické doprovody s využitím 1. a 

5.stupně (durový akord při melodickém 

doprovodu) 

  Chápe akcentaci 

těžké doby, ostinato, 

prodlevu 
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Oblast: 

Umění a kultura  

Předmět: 

Hudební výchova  

Ročník: 

1. – 3.  

 Pozná notu čtvrťovou, 

osminovou, půlovou, 

pomlku čtvrťovou a 

osminovou 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

HV-3-1-02p správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i 

při zpěvu  

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, 

tempo, dynamiku, směr melodie  

Provádí kroky vpřed i 

vzad (2/4 takt), užívá 

hru „na tělo“ (2/4 a ¾ 

takt) 

Reprodukuje pohyby prováděných při tanci nebo 

pohybových hrách 

Reaguje tělem 

na rytmus, pohyb 

melodie 

Pohybem vyjádří 

tempo, dynamiky 

hudby 

+  ovládá taneční 

kroky, dvoudobou 

chůzi v průpletu, 

krok přísuvný 

Vnímá hudbu 

pochodovou, 

ukolébavku, taneční 

Používá krok poskočný, držení rukou při tanci, 

taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

HV-3-1-04p reaguje pohybem na tempové a rytmické změny  
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Oblast: 

Umění a kultura  

Předmět: 

Hudební výchova  

Ročník: 

4. – 5.  

VOKÁLNÍ ČINNOSTI

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 

získané pěvecké dovednosti  

Zvládá prodlužování výdechu, vázání tónů, dynamicky odlišený zpěv,  

Rozšiřuje  hlasový rozsah (c1 - d2)  Rozšiřuje hlasový rozsah (h - d2) 

Snaží se o přenášení slyšených vysokých a hlubokých tónů do vlastní hlasové 

polohy 

Zpívá písně ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

Používá při zpěvu prodlevu, kánon, lidový dvojhlas apod. 

 intonuje v dur, moll

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností 

(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 

zapsanou pomocí not  

OSV 

Osobnostní rozvoj: rozvoj schopností poznávání, kreativita
HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností 

jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 

reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní  

Využívá doprovod souzvukem dvou tónů ve 2/4 a 3/4 taktu, mezihry 

Hraje hudební hry (otázka, odpověď; rytmický kruh; ozvěna, …) 

Zpívá dynamicky odlišeným zpěvem 

Správně dýchá, vyslovuje, tvoří a nasazuje tón 

Zachycuje melodii jednoduchým 

grafem, noty osminová nota 

s tečkou, čtvrťová s tečkou, G klíč,  

Zná pojmy synkopa, celý tón, 

půltón, skupiny not (šestnáctinové, 

osminové) 

Zná noty h1, c2, d2, předznamenání - 

bé, křížek) 

Zná noty h, e2 

Zapisuje rytmus jednoduché písně, notový zápis používá jako oporu při zpěvu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

HV-5-1-01p zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem  
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Oblast: 

Umění a kultura  

Předmět: 

Hudební výchova  

Ročník: 

4. – 5.  

HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou  

HV-5-1-03p doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje  

POSLECHOVÉ ČINNOSTI

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby  

OSV 

Sociální rozvoj: mezilidské vztahy 

Poslechem rozpozná písně lyrické, žertovné a hymnické, pochod, polka a 

valčík 

Rozpozná hudbu taneční, pochodovou, ukolébavku apod. 

 Rozlišuje hudbu 

polyfonní/homofonní, chrámovou, 

koncertní, zámeckou, k tanci (kdysi 

a dnes) 

Zná lidové kapely, kapely současné 

moderní hudby
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních 

výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i 

zřetelné harmonické změny  

Pozná hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a 

hudební nástroj 

pohyb melodie, rytmické a 

dynamické změny v hudbě 

 

+ gradace v hudbě 

Rozezná délku, sílu, barvu a výšku 

tónů 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

HV-5-1-06p odliší tóny podle výšky, síly a barvy  

- pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb  

- správně hospodaří s dechem při interpretaci písní - frázování 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností 

jednoduché, popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 

reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní  

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché 

předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace  

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností 

(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 

zapsanou pomocí not  
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Oblast: 

Umění a kultura  

Předmět: 

Hudební výchova  

Ročník: 

4. – 5.  

OSV 

Osobnostní rozvoj: rozvoj schopností poznávání 

Hraje lidové písně na Orffovské 

nástroje (rozsah sexty) 

Hraje lidové písně na Orffovské 

nástroje (rozsah oktávy – dur, sexta - 

moll) 

Doprovodí dvěma tóny na nástroje melodické 

Hraje hudební hry 

Používá jednodílnou písňovou formu (a – b) 

Čte a zapisuje rytmické schéma 

Tvoří čtyřtaktové předehry, mezihry a dohry, hudební doprovod dvěma tóny 

na melodické nástroje 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou  

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností 

(zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 

zapsanou pomocí not  

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě 

individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace  

Pohybem zachycuje dvou, tří a 

čtyřdobý takt 

Zná taneční hry se zpěvem,  lidové 

tance 

Zvládá kroky se zhoupnutím ve ¾ 

taktu, polku 

Užívá pohybové prvky menuetu, 

populární hudby, regionálního 

lidového tance 

Pamatuje si  a reprodukuje pohyby při tanci či pohybových hrách 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

HV-5-1-02p, HV-5-1-07p propojí vlastní pohyb s hudbou  
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5.8 Výtvarná výchova 

Charakteristika 

Předmět je tvořen vzdělávací oblastí Umění a kultura. Umožňuje žákům jiné 

než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské 

existence (kultura chování, oblékání, cestování, práce, umění jako proces 

specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a 

vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat 

jinými než uměleckými prostředky).  

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa s estetickým 

účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického 

cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím 

k sobě samému i k okolnímu světu, hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na 

základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a 

jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých 

činnostech rozvíjí schopnosti vyjadřování prostřednictvím linie, bodu, tvar apod. 

Na 1.stupni základní školy se žáci seznamují prostřednictvím tvůrčích činností 

s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného 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 chápat, vnímat, rozpoznávat a 

interpretovat. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímaní, cítění, 

myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci, rozvoj smyslové 

citlivosti, uplatňování subjektivity, ověřování komunikačních účinků. Jsou-li tvůrčí 

činnosti založeny na experimentování, vedou žáka k odvaze a chuti uplatnit osobně  

jedinečné pocity, prožitky a zapojit se tak do procesu tvorby a komunikace. 

Časová dotace 

1. ročník 1 hodina týdně 

2. ročník 1 hodina týdně 

3. ročník 1 hodina týdně 

4. ročník  2 hodiny týdně 

5. ročník 2 hodiny týdně  



Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace 

Tichá 282, 742 74 Tichá  

Školní vzdělávací program - Učíme se navzájem 

 

 

 

Forma realizace 

Vyučovací hodina, zařazování projektů. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují 

k utváření KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Kompetence komunikativní 

- Vytváříme situace, kdy žáci mohou vyjádřit svůj  názor, sdílet své pocity. 

- Umožňujeme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu. 

- Vytváříme a organizujeme situace, ve kterých děti prezentují výsledky své práce 

na veřejnosti. 

Kompetence k učení 

- Umožňujeme diferencované výkony podle individuálních schopností žáků. 

- Umožňujeme žákům, aby podle kritérií hodnotili svou práci. 

- Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je 

podněcována jejich tvořivost. 

Kompetence k řešení problémů 

- Žákům nebráníme při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů. 

- Zadáváme náměty, při kterých žáci mohou volit a kombinovat různé techniky i 

materiál 

Kompetence občanské 

- Učitelé svým chováním i přípravou situací ve třídě posilují spolupráci mezi žáky a 

respekt k odlišnostem mezi lidmi. 

- Vytváříme příležitosti k tomu, aby žáci mohli prožívat a dodržovat tradice. 

- Vyžadujeme dodržování pravidel bezpečnosti práce. 

Kompetence pracovní 

- Při samostatné činnosti i spolupráci ve skupině vedeme žáky k tomu , aby si 

připravili své pracovní místo, zvolili vhodné pomůcky  a po práci své místo 

uklidili. 

- Vyžadujeme dokončování úkolů v dohodnuté kvalitě a termínech. 

- Umožňujeme žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle. 

Kompetence sociální a personální 

- Prostřednictvím různých technik hodnocení a sebehodnocení práce žáků se žáci učí 
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oceňovat práci vlastní i druhých. 

- Zařazujeme do výuky takové aktivity, které mohou být vykonávány individuálně, 

ve dvojicích či skupinově a s žáky reflektujeme výhody a nevýhody těchto různých 

způsobů. 

V tomto předmětu budou realizována tato Průřezová témata:  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností poznávání: smyslové vnímání okolí, rozvoj pozornosti a 

soustředění 

• Kreativita : originalita, schopnost vidět věci jinak 

Sociální rozvoj 

• Mezilidské vztahy: chování podporující dobré vztahy,respektování a podpora 

spolužáků 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

• Lidské aktivity a problémy životního prostředí: výtvarné ztvárnění přírody – 

formou projektů 

Očekávané výstupy z RVP: 

Očekávané výstupy – 1. období žák  

• VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření 

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

vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ  

• VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v 

plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 

prvky a jejich kombinace  

• VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich 

vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky   

• VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná 

vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností  

• VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah 

vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil  
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  

VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve 

výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí 

učitele)  

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích 

činnostech, je schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům  

Očekávané výstupy – 2. období  

žák  

• VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 

barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)  

• VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu 

k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření 

modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků 

ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model  

• VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje 

na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 

komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy  

• VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá 

na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je 

v plošné, objemové i prostorové tvorbě  

• VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a 

interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých 

pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a 

postupů současného výtvarného umění)  

• VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a 

přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace  

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

vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil  
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje 

svůj tvůrčí záměr  

VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, 

objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, barevný 

kontrast), uplatňuje je podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby 

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

VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových 

vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie  

VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti 

vlastní, ostatních i uměleckého díla  
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Oblast: 

Umění a kultura  

Předmět: 

Výtvarná 
výchova  

Ročník: 

1. – 3.  

1. 2. 3. 

 VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření 

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

vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ 

Pojmenuje základní 

barvy. 

Pozoruje tvary a objekty a rozpoznává funkci 

různých předmětů, které člověk používá k práci. 

Při hře s barvou 

poznává vlastnosti 

barev. 

Při hře s linií poznává 

různé druhy linií. 

Vyvozuje elementární poznatky o vlastnostech 

barev a jejich výrazových možnostech. 

Ověřuje a kultivuje vedení linií v různých 

materiálech. 

 VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při 

tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a 

další prvky a jejich kombinace 

Používá základní 

barvy. 

Pozoruje užitkové předměty a pokouší se 

o výtvarné vyjádření jejich obrysové linie. 

Kreslí a maluje podle 

skutečnosti tak, aby 

vystihl tvar a barvu 

(úměrně věku). 

Kreslí a maluje na základě vlastního prožitku. 

 Otiskuje přírodní prvky na papír a do plastických 

materiálů. 

 Výtvarně dotváří přírodniny. 

Řeší kompozici plochy s použitím libovolných prvků ( např. geometrických). 

OSV 

Osobnostní rozvoj : kreativita 

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

pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky  

Kreslí a maluje na základě vlastního prožitku.  

Kreslí a maluje na základě vyprávění (četby, poslechu CD). 

Poznává základní 

prostorové útvary. 

Modeluje podle skutečnosti. 

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

vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností 

Seznamuje se s díly 

Josefa Lady. 

Seznamuje se s díly Heleny Zmatlíkové, Ondřeje 

Sekory, Adolfa Borna. 

Pracuje se 

stavebnicovými prvky. 

Vytváří prostorové objekty ze stavebních prvků  

( krabiček). 
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Oblast: 

Umění a kultura  

Předmět: 

Výtvarná 
výchova  

Ročník: 

1. – 3.  

Maluje podle skutečnosti tak, aby vystihl tvar a barvu. ( úměrně věku). 

OSV 

Osobnostní rozvoj : rozvoj schopností poznávání 

Sociální rozvoj : mezilidské vztahy 

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

obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či 

upravil 

 Dotváří prostředí školy vlastními pracemi. 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

VV-3-1-01 až VV-5-1-05p zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu  

VV-3-1-01p rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve 

výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života 

(s dopomocí učitele)  

VV-3-1-02p, VV-3-1-04p uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při 

tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům 
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Oblast: 

Umění a kultura  

Předmět: 

Výtvarná 
výchova  

Ročník: 

4. – 5.  

4. 5. 

 VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu 

k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření 

modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků 

ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model  

Dotváří přírodniny dle vlastní fantazie. 

Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše, řadí prvky v tvarové i barevné 

kompozici. Navrhuje symetrická a asymetrická řešení. 

Zpřesňuje výtvarné vyjádření 

proporcí lidské postavy,  

obličeje. 

 VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na 

projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 

komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy  

Kreslí a maluje na základě vlastního prožitku. 

Na základě pozorování přírody vystihuje barvy ročních období. 

Zobrazuje lidské postavy v pohybu. 

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

na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je 

v plošné, objemové i prostorové tvorbě  

Pozoruje předměty denní potřeby, vytváří vlastní návrhy  a modely takových 

věcí. 

Zobrazuje tvary různými technikami prostorově, vytváří reliéfy. 

 VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k 

tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 

neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně 

prostředků a postupů současného výtvarného umění 

EV 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí : výtvarné ztvárnění přírody 

 

Maluje na základě vlastního prožitku. 

Kreslí a maluje na základě pozorované skutečnosti i představ. 

K práci využívá různé materiály. 
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Oblast: 

Umění a kultura  

Předmět: 

Výtvarná 
výchova  

Ročník: 

4. – 5.  

 VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a 

přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace  

Pozoruje a porovnává výtvarné úpravy dětských knih a učebnic. 

Rozlišuje kresby významných ilustrátorů.  

Rozlišuje tvary přírodní a tvary opracované člověkem. 

Vyhledává a pozoruje sochy 

v našem regionu. 

Zná významné výtvarníky našeho 

regionu. 

OSV 

Osobnostní rozvoj : rozvoj schopností poznávání, kreativita 

Sociální rozvoj : mezilidské vztahy 
 VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah 

vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

Výtvarně dotváří prostředí školy. 

Využívá psaných, kreslených, stříhaných a vytrhávaných písmen jako 

dekorativního prvku. 

Dotváří celek z dané části. Navrhuje plakáty na školní akce 

 VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 

barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)  

Využívá barvy základní i barvy vzniklé mícháním. 

Výtvarně vyjadřuje věci, pozoruje jejich barvu, tvar, materiál. 

Řeší barevné vztahy zobrazeného předmětu a prostředí. 

Využívá výtvarného výrazu linie vytvořeného různými nástroji v různých 

materiálech. 

Uplatňuje kontrasty tvarů a barev. 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

VV-5-1-01p až VV-5-1-07p uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, 

realizuje svůj tvůrčí záměr  

VV-5-1-01p, VV-5-1-02p rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, 

tvary, objekty, rozpoznává jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – 

velikost, barevný kontrast), uplatňuje je podle svých schopností při vlastní 

tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i umělecké produkce i na příkladech z 
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Oblast: 

Umění a kultura  

Předmět: 

Výtvarná 
výchova  

Ročník: 

4. – 5.  

běžného života (s dopomocí učitele)  

VV-5-1-03p, VV-5-1-04p při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i 

sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie  

VV-5-1-06p vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí 

činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla  
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5.9 Pracovní činnosti 

Charakteristika 

 Předmět je tvořen vzdělávací oblastí Člověk a svět práce s těmito tématy: 

Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava 

pokrmů. 

Oblast Člověk a svět práce zahrnuje spoustu praktických činností a technologií, 

vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské 

činnosti. Vychází z konkrétních životních situací, z přímého kontaktu s lidskou  

činností a technikou, cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky. 

Výuka přispívá k rozvoji motorických schopností, manuálních dovedností a 

pracovních návyků dětí. Vhodné je práci individualizovat nebo pracovat ve 

skupinách. Žáci se učí spolupracovat, organizovat svou práci i práci spolužáků, 

seznamují se se základy technologické kázně, s bezpečností a organizací práce i 

s organizací prostředí. 

Důležitou součástí předmětu Pracovní činnosti je příprava žáků pro praktický 

život a budoucí profesi. Poznávají různé materiály, způsoby jejich zpracování a 

vytvářejí si k jednotlivým činnostem osobní vztah, což jim později umožní snazší 

výběr učebního oboru,střední školy a budoucího povolání. 

Zdokonaluje se také jejich manuální zručnost, kterou uplatní v dalších oborech. 

Při týmové práci se děti naučí zvládat a řešit pracovní problémy v kolektivu. 

Časová dotace 

1. ročník 1 hodina týdně 

2. ročník  1 hodina týdně 

3. ročník 1 hodina týdně 

4. ročník 1 hodina týdně 

5. ročník 1 hodina týdně  

Forma realizace 

Vyučovací hodina, zařazování projektů. 
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Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují 

k utváření KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Kompetence komunikativní 

• Vytváříme situace, kdy žáci mohou vyjádřit svůj  názor, sdílet své pocity. 

• Umožňujeme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu. 

• Vytváříme a organizujeme situace, ve kterých děti prezentují výsledky své práce 

na veřejnosti. 

Kompetence k učení 

• Umožňujeme diferencované výkony podle individuálních schopností žáků. 

• Umožňujeme žákům, aby podle kritérií hodnotili svou práci. 

• Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady; je 

podněcována jejich tvořivost. 

Kompetence k řešení problémů 

• Žákům nebráníme při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů. 

• Zadáváme náměty, při kterých žáci mohou volit a kombinovat různé techniky i 

materiály. 

Kompetence občanské 

• Učitelé svým chováním i přípravou situací ve třídě posilují spolupráci mezi žáky 

a respekt k odlišnostem mezi lidmi. 

• Vytváříme příležitosti k tomu, aby žáci mohli prožívat a dodržovat tradice. 

• Vyžadujeme dodržování pravidel bezpečnosti práce. 

Kompetence pracovní 

• Při samostatné činnosti i spolupráci ve skupině vedeme žáky k tomu, aby si 

připravili své pracovní místo, zvolili vhodné pomůcky  a po práci své místo 

uklidili. 

• Vyžadujeme dokončování úkolů v dohodnuté kvalitě a termínech. 

• Umožňujeme žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle. 
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Kompetence sociální a personální 

• Prostřednictvím různých technik hodnocení a sebehodnocení práce žáků se žáci 

učí oceňovat práci vlastní i druhých. 

• Zařazujeme do výuky takové aktivity, které mohou být vykonávány 

individuálně, ve dvojicích či skupinově a s žáky reflektujeme výhody a 

nevýhody těchto různých způsobů. 

V tomto předmětu budou realizována tato Průřezová témata:  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností poznávání: smyslové vnímání okolí, rozvoj pozornosti a 

soustředění 

Sociální rozvoj 

• Mezilidské vztahy: chování podporující dobré vztahy, respektování a podpora 

spolužáků 

Očekávané výstupy z RVP: 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM  

Očekávané výstupy – 1. období žák  

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

netradičních materiálů  

• ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály 

a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů  

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy  

 

Očekávané výstupy – 2. období žák  

• ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti  
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• ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z daného materiálu  

• ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky 

lidových tradic  

• ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem 

k použitému materiálu 

• ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne pomoc při úrazu 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák  

ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného 

materiálu  

ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii  

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému 

materiálu  

ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce;poskytne první pomoc při drobném poranění  

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI  

Očekávané výstupy – 1. období žák  

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

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák  

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

 

Očekávané výstupy – 2. období žák  

• ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž  

• ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu  

• ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák  

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž  

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu  

ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu  

- užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky  

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE  

Očekávané výstupy – 1. období žák  

• ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky 

pozorování  

• ČSP-3-3-02  pečuje o nenáročné rostliny 

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák  

ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho 

výsledky  

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny  

 

Očekávané výstupy – 2. období žák  

• ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské 

pokusy a pozorování  

• ČSP-5-0-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny  

• ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a 

náčiní  

• ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 

pomoc při úrazu 
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák  

ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování vybraných 

rostlin  

ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí 

pěstitelská pozorování  

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní  

ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při 

úrazu na zahradě  

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ  

Očekávané výstupy – 1. období žák  

• ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování  

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

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák  

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování  

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

 

Očekávané výstupy – 2. období žák  

• ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně  

• ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm  

• ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování  

• ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák  

ČSP-5-4-01p uvede základní vybavení kuchyně  

ČSP-5-4-02   připraví samostatně jednoduchý pokrm  



Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace 

Tichá 282, 742 74 Tichá  

Školní vzdělávací program - Učíme se navzájem 

 

 

 

ČSP-5-4-03p dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

při stolování  

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a   

                   bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni  

-                 uplatňuje zásady správné výživy  
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Oblast: 

Člověk a svět 
práce 

Předmět: 

Člověk a svět 
práce 

Ročník: 

1. – 3.  

1. 2. 3. 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

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

netradičních materiálů 

Trhá , mačká, stříhá, lepí, překládání papíru a 

kartonu, navlékání, aranžování , třídění a dotváření 

přírodních materiálů, navlékání jehly, dělání uzlu, 

přišívání knoflíků 

Šije předním a zadním 

stehem  

Seznámí se a používá jednoduché techniky lidové tvořivosti (Vánoční jarmark, 

Velikonoční dílny)

ČSP-3-1-02 Pracuje podle slovního návodu a předlohy 

Připravuje  a udržuje pořádek na pracovním místě 

 

Pracuje podle slovního návodu Pracuje podle slovního 

návodu a předlohy 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČSP-3-1-01p zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými 

materiály a pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i 

netradičních materiálů  

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy  

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

ČSP-3-2-01 Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci 

se stavebnicemi 

Skládá,  demontuje, třídí a ukládá jednotlivé prvky stavebnice. 

Vytváří jednoduchých modelů podle návodu 

s pomocí učitele i podle svých představ 

Pracuje s předlohou, 

náčrtem, dle návodu 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

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

Člověk a svět 
práce 

Předmět: 

Člověk a svět 
práce 

Ročník: 

1. – 3.  

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

ČSP-3-3-01 Provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky 

pozorování  

OSV 

Osobnostní rozvoj: rozvoj schopností poznávání 

Dodržuje zásady  hygieny a bezpečnosti práce. 

Pozorování přírody ve čtyřech ročních obdobích 

 

Jednotlivé fáze růstu 

rostlin  

Školní pozemek – pěstitelské  pokusy na zahradě, pěstování rostlin ze semen 

 podmínky pro pěstování Rostliny jedovaté, jako 

drogy, léčivky, koření

ČSP-3-3-02 Pečuje o nenáročné rostliny  

Pečuje o pokojové rostliny, zalévá, otírá listy 

 

Rozmnožování 

pokojových  rostlin, 

jejich  podmínky 

pro pěstování 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČSP-3-3-01p provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše 

jeho výsledky  

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny  

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ

ČSP-3-4-01 Připraví tabuli pro jednoduché stolování 

OSV 

Sociální rozvoj: mezilidské vztahy 

Pod vedením učitele připraví jednoduché pohoštění 

ze studené kuchyně 

Připraví stůl, 

jednoduché 

přesnídávky a 

pohoštění ze studené 

kuchyně 

Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, pojmenovává a užívá základní 

pracovní pomůcky v kuchyni.
ČSP-3-4-02 Chová se vhodně při stolování 
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Oblast: 

Člověk a svět 
práce 

Předmět: 

Člověk a svět 
práce 

Ročník: 

1. – 3.  

Zná základní pravidla společenského chování. 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČSP-3-4-01p upraví stůl pro jednoduché stolování  
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování  
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Oblast: 

Člověk a svět 
práce 

Předmět: 

Člověk a svět 
práce 

Ročník: 

4. – 5.  

4. 5. 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

ČSP-5-1-01 Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě 

své představivosti různé výrobky z daného materiálu 

Rozliš přírodních a technických materiálů, hospodárně 

zacházet s materiálem, zpracovávat nevyužitý materiál na jiné 

výrobky   

 

 Samostatně využívá dříve získaných 

pracovních dovedností

ČSP-5-1-02Vyžívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky 

lidových tradic 

Seznámí se a používá techniky lidové tvořivosti (Vánoční jarmark, Velikonoční 

dílny)

ČSP-5-1-03 Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem 

k použitému materiálu

ČSP-5-1-04 Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu 

OSV 

Sociální rozvoj: mezilidské vztahy 

 První pomoc při drobných úrazech 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČSP-5-1-01p vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného 

materiálu  

ČSP-5-1-02p využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii  

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému 

materiálu  

ČSP-5-1-04p udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při drobném poranění 

KONSTRUKČNÍ  ČINNOSTI 

ČSP-5-2-01 Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a 

demontáž  

Pracuje se stavebnicemi plošnými, konstrukčními, prostorovými  

Vybírá vhodné pomůcky.
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Oblast: 

Člověk a svět 
práce 

Předmět: 

Člověk a svět 
práce 

Ročník: 

4. – 5.  

ČSP-5-2-02 Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 

Výbava cyklisty – údržba kola 

Sestavuje jednoduché  modely  Samostatně sestavuje jednoduché  

modely

ČSP-5-2-03 Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 

pomoc při úrazu 

OSV 

Sociální rozvoj: mezilidské vztahy 

 Poskytne první pomoc při drobných 

poraněních 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž  

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu  

ČSP-5-2-03p udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu  

- užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky  

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

ČSP-5-3-01 Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede 

pěstitelské pokusy a pozorování 

OSV 

Osobnostní rozvoj: rozvoj schopnosti poznávání 

Pracuje na školním pozemku - úprava půdy , setí, zalévání, kypření, sklizeň – 

vhodný výběr nářadí, pomůcek a náčiní, organizace práce

ČSP-5-3-02 Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny 

Pěstuje  a rozmnožuje  pokojové rostliny v místnosti, přesazuje a pečuje o ně.

ČSP-5-3-03 Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, 

nástroje a náčiní 

OSV 

Osobnostní rozvoj: rozvoj schopnosti poznávání 

ČSP-5-3-04 Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první 

pomoc při úrazu 

OSV 

Sociální rozvoj: mezilidské vztahy 

 Poskytne první pomoc při drobných 

poraněních 
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Oblast: 

Člověk a svět 
práce 

Předmět: 

Člověk a svět 
práce 

Ročník: 

4. – 5.  

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ČSP-5-3-01p dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování vybraných 

rostlin  

ČSP-5-3-02p ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí 

pěstitelská pozorování  

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a 

náčiní  

ČSP-5-3-04p dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc 

při úrazu na zahradě 

PŘÍPRAVA POKRMŮ

ČSP-5-4-01 Orientuje se v základním vybavení kuchyně 

základní vybavení kuchyně technika v kuchyni – historie, 

význam 

 

ČSP-5-4-02 Připraví samostatně jednoduchý pokrm 

 

Upravuje ovoce a zeleninu za 

studena, slavnostní prostírání 

samostatně připravuje přesnídávky a 

pohoštění ze studené kuchyně 

Vybírá, odhaduje náklady na nákup potravin , chápe význam správného 

skladování potravin 

S pomocí učitele připravuje jednoduché tepelně zpracované pokrmy

ČSP-5-4-03 Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 

OSV 

Sociální rozvoj: mezilidské vztahy 

pravidla správného stolování poznávání odlišností jiných 

národnostních skupin

ČSP-5-4-04 Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy 

hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

OSV 

Sociální rozvoj: mezilidské vztahy 

 Poskytne první pomoc při úrazech 

v kuchyni 

(oděrka, říznutí) 

 Bezpečně obsluhuje a  používá 

elektrické a plynové spotřebiče 

pod dozorem vyučujícího 
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5.10  Tělesná  výchova 

Charakteristika 

 Předmět je tvořen vzdělávací oblastí Člověk a zdraví. 

Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání 

žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových 

možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových 

činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání 

postupuje od spontánní pohybové činnosti  žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž 

smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního 

režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, 

pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého 

zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování 

pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu i z jízdy 

na kole (dopravní výchova) a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost 

pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. 

Tělesná výchova jako taková vede k rozpoznávání a rozvíjení pohybového 

nadání, u  kterého žák postupně dokáže sám hodnotit své výkony i výkony druhých. 

Neméně důležité je odhalování  zdravotních oslabení žáků, která v mnoha případech 

vznikají díky modernímu způsobu života a to např. z nedostatku intenzivního a 

vhodně zaměřeného pohybu, z dlouhodobého setrvání ve statických polohách, 

z nadměrného příjmu potravy, nevhodné  životosprávě, z nekvalitního ovzduší, 

z četných stresových situací, nepříznivých sociálních vztahů apod. Proto se nedílnou 

součástí tělesné výchovy stávají prvky zdravotní tělesné výchovy nejen pro žáky se 

zdravotním oslabením, ale i pro všechny ostatní žáky. 

Časová dotace 

1. ročník 2 hodiny týdně 

2. ročník  2 hodiny týdně 

3. ročník 2 hodiny týdně 

4. ročník 2 hodiny týdně 

5. ročník 2 hodiny týdně  
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Plavecký výcvik : 

1.ročník                předplavecká výuka 

2. a 3. ročník    základní výuka v rozsahu 40 vyučovacích hodin 

4. ročník                zdokonalovací výuka 

Forma realizace 

 Vyučovací hodina, zařazování projektů, výcvik plavání. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují 

k utváření KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Kompetence komunikativní 

• Vytváříme situace, kdy žáci mohou vyjádřit svůj  názor, sdílet své pocity. 

• Umožňujeme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků. 

• Vytváříme a organizujeme situace, ve kterých děti prezentují výsledky své práce 

na veřejnosti (akademie,…). 

Kompetence k učení 

• Umožňujeme diferencované výkony podle individuálních schopností žáků. 

• Umožňujeme žákům, aby podle kritérií hodnotili svou práci, své výkony. 

• Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je 

podněcována jejich tvořivost. 

Kompetence k řešení problémů 

• Organizujeme výuku i ve skupinách.Tím jsou zajištěny optimální podmínky 

pro uplatnění takových výukových metod, při kterých se žáci učí řešit problémy. 

Kompetence občanské 

• Učitelé svým chováním i přípravou situací ve třídě posilují spolupráci mezi žáky 

a respekt k tělesným a fyzickým odlišnostem mezi lidmi. 

• Vyžadujeme dodržování pravidel. 

Kompetence pracovní 

• Umožňujeme žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle. 

• Vyžadujeme pomoc při přípravě tělocvičných stanovišť a také při úklidu. 

• Vedeme žáky ke správným způsobům užití nářadí a vybavení. 

Kompetence sociální a personální 

• Prostřednictvím různých technik hodnocení a sebehodnocení práce žáků se žáci 
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učí oceňovat práci vlastní i druhých. 

• Zařazujeme do výuky takové aktivity, které mohou být vykonávány 

individuálně, ve dvojicích či skupinově a s žáky reflektujeme výhody a 

nevýhody těchto různých způsobů. 

 

V tomto předmětu budou realizována tato Průřezová témata:  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností poznávání: rozvíjení pozornosti při získávání nových 

poznatků. Cvičení soustředění při plnění úkolů při procvičování a opakování.  

• Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (originalita, tvořivost). 

Sociální rozvoj 

• Mezilidské vztahy: uplatňovat péči o kvalitní vztahy v kolektivu, cvičit toleranci 

a pochopení pro spolužáky, umění respektování se navzájem. 

• Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci 

(seberegulace v situaci nesouhlasu, dovednost odstoupit od vlastního nápadu); 

rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, 

řešení konfliktů, podřízení se). 

Očekávané výstupy z RVP: 

Očekávané výstupy – 1. období   žák  

• TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a 

využívá nabízené příležitosti  

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

činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení  

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

soutěžích  

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

činnostech ve známých prostorech školy  

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

organizaci  
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost  

TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má 

osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách  

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

- projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám  

- zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních 

předpokladů  

 

Očekávané výstupy – 2. období   žák  

žák  

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

kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli 

po zlepšení úrovně své zdatnosti  

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

v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením  

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

dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her  

• TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka  

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

na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti  

• TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a 

označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje 

při pohybových činnostech opačné pohlaví  

• TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné 

názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení  

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

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

výsledky  
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• TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a 

sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné 

informace; jízda zručnosti  

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák  

TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do denního 

režimu  

TV-5-1-02p zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním 

svalovým oslabením  

TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových 

možností a schopností  

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně 

vhodné a bezpečné pohybové činnosti  

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti  

TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play  

- zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla  

- zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i 

uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy  

 

Zdravotní tělesná výchova : 

Očekávané výstupy – 1. období    

žák  

• ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a 

pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy  

• ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním 

oslabením  
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Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních 

činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy  

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením  

 

Očekávané výstupy – 2. období    

žák  

• ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu 

opakování  

• ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku 

cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele  

• ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu 

s jeho oslabením  

 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

žák  

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 

související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování  

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku cvičení podle 

obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele  

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho 

oslabením 
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Oblast: 

Člověk a zdraví  

Předmět: 

Tělesná výchova  

Ročník: 

1. – 3.  

1. 2. 3. 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ A PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ, PRVKY  ZDRAVOTNÍ  TĚLESNÉ 

VÝCHOVY

 TV-3-1-01 Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 

zdravím a využívá nabízené příležitosti  
Chápe význam pohybu pro zdraví Zná základní 

nevhodné činnosti, 

které ohrožují jeho 

zdraví 

Zná zásady správného sezení, držení těla ve stoji, 

dýchání. 

Zná zásady 

správného zvedání 

zátěže. 

Chápe význam přípravy organismu před 

pohybovou činností a  význam uklidnění po zátěži. 

S pomocí učitele se 

snaží o zvyšování 

úrovně svých 

kondičních a 

koordinačních 

předpokladů. 

S pomocí učitele umí odstranit pomocí cvičení únavu ve výuce. 

  Zná několik 

základních cviků 

z každé osvojované 

oblasti
 TV-3-1-04 Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech ve známých prostorech školy  
Dovede se samostatně 

převléci do cvičebního 

úboru 

 Zná základní 

nevhodné činnosti, 

které ohrožují jeho 

zdraví
 TV-3-1-05  Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a 

její organizaci 

Zná základní pojmy spojené s jednotlivými druhy cvičení, osvojovanými 

činnostmi, základními polohami a pohyby. 
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a 

pracovních činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy  

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním 

oslabením 
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ČINNOSTI  OVLIVŇUJÍCÍ  ÚROVEŇ  POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

GYMNASTIKA

 TV-3-1-02  Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o 

jejich zlepšení 

Ví, že základní druhy  gymnastických cvičení  

napomáhají ke správnému držení těla, ovlivňují 

pohyblivost, obratnost a sílu 

Snaží se o přesné 

provádění pohybů. 

Nacvičuje kotoul 

vpřed 

Umí kotoul vpřed, 

nacvičuje kotoul vzad 

Umí kotoul vzad 

Zvládá základy gymnastického odrazu 

z trampolíny, z můstku, prosté skoky odrazem 

snožmo 

Zvládá kotoul vpřed i 

vzad,  průpravná 

cvičení pro stoj 

na rukou, přeskok 

dvou dílů bedny 

odrazem 

z trampolíny, provádí 

nácvik roznožky 

přes kozu našíř 

s odrazem 

z trampolíny a 

můstku 

Zvládá ručkování na žebřinách a chůzi po lavičce 

s dopomocí 

Zvládá ručkování  

ve svisu, vzpor 

stojmo  na hrazdě a 

chůzi po kladince  

lavičky  s dopomocí 

Cvičí s náčiním odpovídající hmotnosti a velikosti 

Zná základní pravidla bezpečnosti při 

gymnastickém cvičení 

Umí poskytnout 

základní dopomoc a 

záchranu při cvičení
  TV-3-1-05   Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 

a její organizaci 

Zná alespoň pasivně základní pojmy osvojovaných 

cviků a dovede pojmenovat základní gymnastické 

nářadí a náčiní. 

Zvládá aktivně 

základní pojmy. 

RYTMICKÉ A KONDIČNÍ GYMNASTICKÉ ČINNOSTI 

S HUDBOU A TANCEM

 TV-3-1-01  Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 

zdravím a využívá nabízené příležitosti  
     TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a 
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reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti  

 

OSV 

Osobnostní rozvoj: rozvoj schopnosti poznávání 

Snaží se zvládnout základní estetické držení těla Snaží se samostatně 

o estetické držení těla
 TV-3-1-02   Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o 

jejich zlepšení 
 TV-3-1-05   Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 

a její organizaci 

Seznámí se se 2-3 základními  tanečky založenými 

na taneční chůzi a běhu 

Seznámí se s  

několika lidovými 

tanci, valčíkovým a 

polkovým krokem 

Umí pojmenovat základní postoje, pohyby, kroky, 

konkrétní osvojované tance. 

Zná názvy některých 

základních lidových 

tanců, umí 

pojmenovat 

osvojované činnosti i 

cvičební náčiní 

ATLETIKA

 TV-3-1-01  Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 

zdravím a využívá nabízené příležitosti  

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

reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti  

 

Rozvíjí různé formy rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti 

Chápe význam běhů, skoků a hodů pro rozvoj zdatnosti a s pomocí učitele 

nebo rodičů se je snaží zařadit do pohybového režimu

 TV-3-1-02  Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o 

jejich zlepšení 

Zvládá běh na 30m, 

polovysoký start, 

vysoký start na povel, 

skok do dálky z místa, 

hod míčkem z místa 

Zvládá běh na 50m, 

polovysoký start na 

povel,  vytrvalostní běh 

(max. 10 minut), skok 

do dálky s odrazem 

v pásmu 50cm, spojení 

rozběhu s odrazem, hod 

míčkem z místa 

Zvládá rychlý běh 

do 60 m, vytrvalý běh 

do 500 m na běžecké 

dráze, běh v terénu 

do 10 minut, nízký a 

polovysoký start 

na povel, skok do 

dálky z rozběhu 

s odrazem z břevna, 

hod míčkem z chůze 

popř. rozběhu
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TV-3-1-03  Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 

činnostech a soutěžích  

OSV 

Sociální rozvoj: kooperace a kompetice  (od 3.ročníku)          

 Umí změřit a zapsat 

výkony 

v osvojovaných 

disciplínách
 TV-3-1-05    Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 

a její organizaci 

Zná základní pravidla bezpečnosti při atletických činnostech a za pomoci 

učitele je dodržuje 

Zná základní pojmy související s během, skokem 

do dálky a hodem, dovede pojmenovat základní 

atletické disciplíny. 

Zná aktivně základní 

osvojované pojmy 

POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ HRY

 TV-3-1-01   Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 

zdravím a využívá nabízené příležitosti  
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a 

reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti 

Chápe činnosti s míčem jako vhodné a emotivní 

činnosti a za pomoci učitele a rodičů je využívá 

v pohybovém režimu 

Chápe, že různé 

pohybové hry mají 

různý účel a 

zaměření. 

Uvědomuje si 

význam sportovních 

her pro rozvoj 

herních dovedností a 

herního myšlení
 TV-3-1-02  Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o 

jejich zlepšení
 TV-3-1-03  Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových 

činnostech a soutěžích 

OSV 

Sociální rozvoj: mezilidské vztahy 

Zná některé pohybové hry různého zaměření,hraje 

průpravné hry 

Zná minimálně 10 

pohybových her 

různého zaměření 

Zvládá herní činnosti jednotlivce, základní 

manipulaci s míčem, hokejkou 

Spolupracuje ve hře 

Hraje utkání podle zjednodušených pravidel 

Respektuje pravidla 

her 

Respektuje dané 

podmínky soutěží a 

závodů 

Chápe základní role a 

hráčské funkce 

v družstvu a dodržuje 
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je v utkání. 

Uplatňuje zásady fair 

play jednání ve hře
  TV-3-1-04 Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech ve známých prostorech školy              
Uvědomuje si možná nebezpečí při hrách a snaží se jim za pomoci učitele 

zabránit
 TV-3-1-05     Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované 

činnosti a její organizaci             
Zná základní pojmy označující používané náčiní, 

osvojované dovednosti, části hřiště a nejznámější 

sportovní hry. 

Zná základní pojmy 

osvojovaných 

činností. 

Dovede zaznamenat 

výsledek utkání a 

pomáhat při 

rozhodování. 

PLAVÁNÍ

 TV-3-1-04 Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech ve známých prostorech školy 
 TV-3-1-05     Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 

a její organizaci 

Adaptuje se  na vodní 

prostředí 

Zvládá jeden plavecký způsob 

Zvládá základní plavecké dovednosti  

Dodržuje základní 

hygienu při plaveckém 

výcviku. 

Dodržuje zásady 

bezpečnosti při plavání 

a při pohybu v bazénu. 

Uvědomuje si 

nebezpečí plavání 

v neznámé vodě a 

přeceňování vlastních 

sil 

  Umí pojmenovat 

základní plavecké 

způsoby. 

BRUSLENÍ

 TV-3-1-03  Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché 

pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o 

jejich zlepšení 

Zvládá chůzi po ledě s oporou, bez opory, klouzání Zvládá jízdu vpřed se 

schopností reagovat 

na překážku 

zpomalením, 

zastavením nebo 

změnou směru jízdy



Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace 

Tichá 282, 742 74 Tichá  

Školní vzdělávací program - Učíme se navzájem 

 

 

 

 TV-3-1-04  Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 

pohybových činnostech ve známých prostorech školy         
Dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti 

při pohybu na ledě. 

Zná zásady bezpečnosti 

jízdy na bruslích a řídí 

se jimi s pomocí učitele 

nebo rodičů. 

Zná nebezpečí 

bruslení 

na zamrzlých 

přírodních plochách. 

 TV-3-1-05     Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti 

a její organizaci 

OSV 

Sociální rozvoj: kooperace a kompetice (od 3. ročníku)                   

  Zná základní pojmy 

osvojovaných 

činností, výstroje a 

výzbroje, prostorů 

pro bruslení. 

Bruslení na přírodním kluzišti je zařazeno dle povětrnostních podmínek 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a pracovních 

činnostech; zaujímá správné základní cvičební polohy  

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení související s vlastním oslabením  

TV-3-1-01p zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost  

TV-3-1-04p dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a 

má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách  

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

- projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám  

- zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle 

individuálních předpokladů 
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Oblast: 

Člověk a zdraví  

Předmět: 

Tělesná výchova  

Ročník: 

4. – 5.  

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ A PODPORUJÍCÍ 

POHYBOVÉ UČENÍ, PRVKY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY

 TV-5-1-01 Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; 

uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost 

a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

OSV  

Osobnostní rozvoj: rozvoj schopnosti poznávání 

Zná několik základních cviků 

z každé osvojované oblasti. 

Zná základní způsoby rozvoje 

kondičních a koordinačních 

předpokladů a snaží se o zvyšování 

jejich úrovně (s pomocí učitele i 

samostatně). 

Uvědomuje si důležitost pohybových činností pro kompenzaci jednostranného 

zatížení a vyrovnání svalového oslabení

TV-5-1-04 Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

Uplatňuje pravidla osobní hygieny  a hygieny cvičebního prostředí při 

různých pohybových činnostech

 TV-5-1-07 Užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné 

názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

Používá  základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené 

povely a signály 
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu 

opakování  

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku 

cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele  

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s 

jeho oslabením  

ČINNOSTI  OVLIVŇUJÍCÍ  ÚROVEŇ  POHYBOVÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

GYMNASTIKA

 TV-5-1-03 Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her 

     TV-5-1-02  Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 

především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým 

oslabením 
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Oblast: 

Člověk a zdraví  

Předmět: 

Tělesná výchova  

Ročník: 

4. – 5.  
Zvládá roznožku přes kozu našíř odrazem z můstku nebo trampolíny 

Cvičí na hrazdě 

Zvládá chůzi po kladince bez dopomoci

 TV-5-1-04  Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

OSV 

Sociální rozvoj: mezilidské vztahy 

Uplatňuje pravidla osobní hygieny  a hygieny cvičebního prostředí při 

různých pohybových činnostech 

 Umí poskytnout základní dopomoc a 

záchranu při cvičení dle pokynů 

vyučujícího 

Umí ošetřit drobné poranění 

spolužáka 

Umí ošetřit drobné poranění 

spolužáka a přivolat lékaře

 TV-5-1-07  Užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné 

názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

Používá  základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené 

povely a signály

 TV-5-1-08 Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na 

úrovni třídy 

Uplatňuje svoji pohybovou tvořivost 

RYTMICKÉ A KONDIČNÍ GYMNASTICKÉ ČINNOSTI 

S HUDBOU A TANCEM

 TV-5-1-03  Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her 

OSV 

Osobnostní a sociální rozvoj : kreativita 

Zvládá základy cvičení s náčiním 

Zvládá základní tance založené na kroku poskočném, přísunném, přeměnném

 TV-5-1-04 Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

Uplatňuje pravidla osobní hygieny  a hygieny cvičebního prostředí 

při různých pohybových činnostech

 TV-5-1-07  Užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné 

názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení 
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Oblast: 

Člověk a zdraví  

Předmět: 

Tělesná výchova  

Ročník: 

4. – 5.  
Používá  základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené 

povely a signály 

ATLETIKA

 TV-5-1-01 Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; 

uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost 

a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti 

Chápe význam vytrvalostního běhu pro rozvoj zdatnosti a snaží se ho 

spontánně i uvědoměle zařazovat do pohybového režimu.

 TV-5-1-03  Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her 

Zvládá rychlý běh do 60 m, vytrvalý běh do 1 000 m na běžecké dráze, běh 

v terénu do 15 minut, nízký  a polovysoký start na povel, skok do dálky 

z rozběhu s odrazem z břevna, skok do výšky z krátkého rozběhu,  hod 

míčkem z rozběhu

 TV-5-1-04  Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném 

sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

Uplatňuje pravidla osobní hygieny  a hygieny cvičebního prostředí při 

různých pohybových činnostech 

 Umí poskytnout základní dopomoc a 

záchranu při cvičení dle pokynů 

vyučujícího 

Umí ošetřit drobné poranění 

spolužáka 

Umí ošetřit drobné poranění 

spolužáka a přivolat lékaře

 TV-5-1-07  Užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné 

názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení 
Používá  základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené 

povely a signály

 TV-5-1-10 Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových 

aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně 

získává potřebné informace 

Ví, že základními zdroji informací o sportu a Tv jsou např.:  knihy, časopisy, 

televize, internet a místní informační zdroje

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

výsledky 

Umí změřit a zapsat výkony v disciplínách: skok do dálky, hod míčkem, 

rychlý běh 

POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ HRY

 TV-5-1-03   Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her 

OSV 

Sociální rozvoj: mezilidské vztahy, kooperace a kompetice 
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Oblast: 

Člověk a zdraví  

Předmět: 

Tělesná výchova  

Ročník: 

4. – 5.  
Hraje utkání podle zjednodušených pravidel 

Zvládá přihrávku jednoruč a obouruč, přihrávku vnitřním nártem 

Zvládá pohyb s míčem a bez míče, zastavení 

Zvládá chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy 

Nácvik praktické jízdy na jízdním kole.

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

výsledky 

Dovede zaznamenat výsledek utkání

  TV-5-1-06 Jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, 

pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; 

respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví 

Seznámí se s olympijskými ideály a symboly 

Dovede pomáhat při rozhodování utkání 

Seznámí se rozdíly pohybových činností vhodných pro dívky a chlapce 

Zná součásti a vybavení jízdního kola, jízda zručnosti 

PLAVÁNÍ

 TV-5-1-01  Podílí se 

na realizaci pravidelného 

pohybového režimu; uplatňuje 

kondičně zaměřené činnosti; 

projevuje přiměřenou samostatnost 

a vůli po zlepšení úrovně své 

zdatnosti 

 

Chápe význam vytrvalostního 

plavání pro rozvoj zdatnosti 

 

Zvládá jeden plavecký způsob, 

dýchání do vody, skoky do vody,  

uplave  50 m 

 

BRUSLENÍ

TV-5-1-03  Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 

pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her 

Zvládá jízdu vpřed, zastavení, zatáčení na obou bruslích  na přírodním kluzišti 

Bruslení je zařazeno dle povětrnostních  podmínek  
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Oblast: 

Člověk a zdraví  

Předmět: 

Tělesná výchova  

Ročník: 

4. – 5.  
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového režimu speciální 

vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu 

opakování  

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; koriguje techniku 

cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele  

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu 

s jeho oslabením  

TV-5-1-01p chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb 

do denního režimu  

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

s vlastním svalovým oslabením  

TV-5-1-03p zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových 

možností a schopností  

TV-5-1-04p uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně 

vhodné a bezpečné pohybové činnosti  

TV-5-1-05p reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti  

TV-5-1-06p dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play  

- zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla  

- zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i 

uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění 

únavy 
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5.11  Informační technologie 

Charakteristika:  

Předmět je tvořen vzdělávací oblastí Informační a komunikační technologie 

s těmito tématy: Základy práce s počítačem, Vyhledávání informací a komunikace, 

Zpracování a využití informací. 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie tvoří důležitou 

součást školního vzdělávacího plánu školy. Umožňuje žákům získat elementární 

dovednosti pro ovládání výpočetní techniky, schopnost získávat informace 

na internetu, třídit je a využívat, naučit se pomocí výpočetní techniky psát, kreslit, 

komunikovat. Učí se využívat počítač v rámci výukového softwaru (např. sada 

Terasoft), počítačových encyklopedií (např. Diderot), informací na internetu 

(vyhledávače portálu www.seznam.cz, www.atlas.cz, www.google.com apod.).  

Získané dovednosti jsou elementárním základem pro další sebevzdělávání a 

prohlubování znalostí v oblasti ICT. Žáci se učí využívat počítač jako pracovní 

nástroj  i v rámci propojení s ostatními předměty školního vzdělávacího programu. 

Základní počítačové znalosti jsou tak předpokladem pro prohlubování znalostí a 

dovedností v rámci ostatních výchovně-vzdělávacích předmětů. 

Výuka probíhá ve speciální počítačové učebně vybavené počítači s výukovým 

softwarem potřebným pro výuku, připojením k internetu, tiskárnou, dataprojektorem, 

skenerem. 

Výuka je založena především na aktivní činnosti žáků a probíhá jako skupinová 

práce,  týmová práce nebo samostatná činnost žáků. Důraz je rovněž kladen 

na využití ICT v širším měřítku výchovně vzdělávacího procesu. Žáci pracují 

s výukovými softwary a aplikují učiva na různé typy programů (Word, Excel, aj.) 

Učí se ovládat základní počítačové pojmy, pracovat a jednoduše upravovat své 

počítačové prostředí (práce se složkami, soubory).  

Informační a komunikační technologie vede žáky k poznávání možností 

počítače a dalších přídavných zařízení, které se učí ovládat a využívat je při své práci 

na počítači. Znají základní pravidla při práci s tiskárnou, myší, klávesnicí. Učí se 

pomocí klávesnice a textových editorů vytvářet gramaticky, stylisticky a graficky 

správné dokumenty.  

http://www.seznam.cz/
http://www.atlas.cz/
http://www.google.com/
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Při práci na internetu ovládají základní pojmy, učí se vyhledávat pomocí 

vyhledávačů  jednoduché informace, umí je třídit  a zpracovat, umí zadávat 

jednoduché formy www adres. Učí se pomocí internetu komunikovat s ostatními 

lidmi pomocí e-mailu, chatu. V rámci komunikace pomocí internetové sítě si 

uvědomují ochranu svých osobních dat a zároveň zaujímají etický přístup 

k nevhodným obsahům na internetu.  

Časová dotace 

5. ročník   1 hodina týdně 

Forma realizace  

Vyučovací hodina. 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují 

k utváření KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 

Kompetence k učení 

• Poskytujeme žákům přístup k mnoha informačním zdrojům a zadáváme takové 

úkoly, při kterých žáci informace z různých zdrojů vyhledávají, vyhodnocují a 

kombinují. 

• Navrhujeme žákům, jak vyhledávat, třídit a posuzovat informace z hlediska 

jejich původu, obsahu a využitelnosti. 

• Umožňujeme  žákům  využívat získaných počítačových dovedností i v jiných 

hodinách.  

• Vytváříme situace, kdy žáci objevují nové poznatky, využívají je a aplikují 

v jiných předmětech, v praxi. 

Kompetence k řešení problémů 

• Vytváříme takové situace, ve kterých je žák nucen promýšlet a plánovat způsob 

řešení problému s využitím vlastního úsudku a zkušeností. 

• Podněcujeme vyhledávání informací vhodných k řešení problémů nebo 

samostatnému řešení problému. 

• Oceňujeme  vhodnou volbu způsobu řešení. 
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Kompetence komunikativní 

• Vedeme žáky k úspornému a formalizovanému způsobu komunikace.  

• Žákům umožňujeme, aby si sdělovali vzájemně své poznatky 

• Žáky vybízíme ke kladení otázek k učivu 

Kompetence sociální a personální 

• Zadáváme úkoly, pří kterých žáci spolupracují. 

• Vytváříme společně s žáky pravidla chování v počítačové učebně a dbáme na 

jejich dodržování. 

Kompetence občanské 

• Zajímáme se o zkušenosti žáků při práci s počítačem. 

Kompetence pracovní 

• Dbáme na dodržování zásad bezpečnosti při práci s výpočetní technikou. 

• Vedeme žáky k tomu, aby si připravili i uklidili své pracovní místo. 

 

V tomto předmětu budou realizována tato Průřezová témata:  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Osobnostní rozvoj 

• Rozvoj schopností poznávání: smyslové vnímání okolí, rozvoj pozornosti a 

soustředění 

Sociální rozvoj 

• Mezilidské vztahy:  chování podporující dobré vztahy, respektování a 

podpora spolužáků 

 

Očekávané výstupy z RVP: 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM  

Očekávané výstupy – 1. a 2. období    

žák  

• ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější 

periferie  
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• ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a 

postupuje poučeně v případě jejich závady  

• ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím  

• ICT-5-1-01p ovládá základní obsluhu počítače  

• ICT-5-1-02p dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce 

s výpočetní 

technikou  

VYHLEDÁVÁNÍ  INFORMACÍ A KOMUNIKACE  

Očekávané výstupy – 1. a 2. období   žák  

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty  

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích  

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení  

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení  

 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

 Očekávané výstupy – 1. a 2. období   žák 

• ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru  

• ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu  
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Oblast: 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Předmět: 

Informační a 
komunikační 
technologie 

ročník: 

5. 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo 

Souvislosti 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM

ICT-5-1-01 využívá 

základní standardní funkce 

počítače a jeho nejběžnější 

periferie  

 

•  Operační systémy a jejich 

základní funkce 

•  Seznámení s formáty souborů 

(doc, RTF, PDF, gif, jpg) 

•  Multimediální využití 

počítače 

•  Jednoduchá údržba počítače, 

postupy při běžných 

problémech s hardware a 

software 

OSV 

Osobnostní rozvoj  

Rozvoj schopností 

poznávání 

 

 

ICT-5-1-02 respektuje 

pravidla bezpečné práce s 

hardwarem i softwarem a 

postupuje poučeně v 

případě jejich závady  

 

•  Zásady bezpečnosti práce a 

prevence zdravotních rizik 

spojených s dlouhodobým 

využíváním výpočetní 

techniky 

•  Základní pojmy informační 

činnosti – informace, 

informační zdroje, informační 

instituce 

 

ICT-5-1-03 chrání data 

před poškozením, ztrátou a 

zneužitím  

 

•  Zásady bezpečnosti práce a 

prevence zdravotních rizik 

spojených s dlouhodobým 

využíváním výpočetní 

techniky 

 
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných 

opatření:  

ICT-5-1-01p ovládá základní obsluhu počítače  

ICT-5-1-02p dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní 

technikou  

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE

ICT-5-2-01 při vyhledávání 

informací na internetu 

používá jednoduché a 

vhodné cesty  

 

•  Společenský tok informací 

(vznik, přenos, transformace, 

zpracování, distribuce, 

  

 

OSV 
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Oblast: 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Předmět: 

Informační a 
komunikační 
technologie 

ročník: 

5. 

Očekávané výstupy 

Žák: 
Učivo 

Souvislosti 

ICT-5-2-02 vyhledává 

informace na portálech, 

v knihovnách a databázích  

 

informací) 

•  Základní způsoby 

komunikace (e-mail, chat, 

telefonování) 

•  Formulace požadavku 

při vyhledávání na internetu, 

vyhledávací atributy 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy

ICT-5-2-03 komunikuje 

pomocí internetu či jiných 

běžných komunikačních 

zařízení  

 Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení  

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ

ICT-5-3-01 pracuje 

s textem a obrázkem 

v textovém a grafickém 

editoru  

•  Základní funkce textového a 

grafického editoru 
 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 

podpůrných opatření:  

žák  

ICT-5-3-01p pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu  
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6.Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

6.1 Hodnocení žáka ve škole 

 

Pojetí a východiska hodnocení žáků 

 Formativní a kvantitativní hodnocení žáků chápeme především jako zpětnou 

vazbu a zprávu pro žáky, učitele a rodiče o tom, jak si žák vede na cestě 

k dosahování stanovených cílů.  Plní hlavně diagnostickou a intervenční funkci (kde 

a proč má žák problémy a jak mu lze pomoci). Hodnocení se tedy neomezuje jen na 

konstatování výsledku, současného stavu, ale hledá také jeho příčiny, vysvětluje, 

naznačuje další vývoj a vhodné zásahy ve prospěch úspěšnosti žáka. 

Typický pro tento způsob hodnocení je přístup k chybě žáka, kdy chyba není 

považována za nežádoucí jev učení, který je třeba sankcionovat, ale  jako přirozený 

průvodní znak poznávání a pochopení poznávacích procesů žáka:Jak dítě myslí? 

Jaké má problémy? Kde jsou hlavní kritické body? 

Výkon žáka je hodnocen na základě individuální vztahové normy, tedy 

ve vztahu k jeho předešlým výkonům (posouzení individuálního pokroku každého 

dítěte), a ne na základě srovnávání s ostatními. Hodnocení bere v úvahu individuální 

předpoklady a možnosti dítěte a vytváří tak šanci na dosažení úspěchu pro všechny 

žáky. Je komplexní – neomezuje se jen na posuzování úrovně znalostí, ale postihuje 

také kvalitu myšlenkových procesů, učebních strategií, motivaci, samostatnost, 

tvořivost, slovní projev, dovednosti spolupráce aj. Má většinou podobu hodnotících 

formulářů nebo slovního hodnocení, které jsou východiskem k dialogu mezi školou a 

rodinou o pokrocích žáka v učení. Za pozitivní trend považujeme posílení hodnotící 

činnosti žáků a vedení žáků k sebehodnocení, sebekontrole a dále využití portfolia 

žáků. 

6.2 Pravidla pro hodnocení žáků 

   Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 

561/2004 Sb., o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 
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některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění. Tvoří 

samostatnou přílohu ŠVP. 

 

Způsob hodnocení 

• hodnocení výsledků vzdělávání  a chování žáka na vysvědčení je vyjádřeno 

klasifikací (známkou ) 

•  slovní hodnocení  je umožněno žákům se specifickými poruchami učení na 

žádost rodičů 

  Kritéria hodnocení 

• výsledky vzdělávání hodnotíme klasifikačními stupni prospěchu:  

                       1 -  výborný 

                       2 -  chvalitebný 

                       3 -  dobrý 

                       4 -  dostatečný 

                       5 -  nedostatečný   

• stupeň klasifikace stanovuje vyučující, bere ohled na věk žáka, povahu 

vyučovacího předmětu, náročnost učiva, doporučení pedagogicko-psychologické 

poradny, popřípadě odborného lékaře 

• v předmětech výchovného zaměření (Hv, Vv, Pč, Tv)  hodnotíme snahu, píli, 

aktivitu, zájem o předmět 

• chování je hodnoceno v souladu s Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

následovně: 

➢ 1 - velmi dobré - žák dodržuje pravidla chování a ustanovení 

školního řádu. Minimálně se dopouští jednání a chování 

v rozporu se školním řádem, které však nemají zásadní 

negativní význam. Žák je přístupný výchovnému působení a 

snaží se své chyby napravit. 

➢ 2 - uspokojivé – chování žáka je v rozporu s pravidly a 

ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného 

přestupku proti pravidlům slušného chování, školnímu řádu 

nebo se přes udělené výchovné opatření přestupků dopouští 
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opakovaně. Narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. 

Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

➢ 3 - méně uspokojivé – chování žáka je v příkrém rozporu 

s pravidly slušného chování. Dopustí se takových hrubých 

přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně 

ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných. Záměrně 

narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. 

 

• známka je motivací a prostředkem ke splnění cíle, zachycuje učební výsledky 

žáka za příslušné období; 

Žák je s výsledkem svého hodnocení vždy seznámen, má možnost se k němu  

vyjádřit.   

Zákonní zástupci žáka jsou informováni o prospěchu a chování žáka: 

• známkami zapsanými do sešitu v daném předmětu nebo do žákovské knížky, 

• na třídních schůzkách, které se konají zpravidla v listopadu a v dubnu po jednání 

pedagogické rady, na individuálních pohovorech, které se konají zpravidla 

v lednu, 

• třídní učitelkou, jestliže o to zástupci žáka požádají, 

• třídní učitelkou nebo ředitelkou školy v případě mimořádného zhoršení 

prospěchu či chování. 

Při klasifikaci výsledků v jednotlivých vyučovacích předmětech se v souladu 

s požadavky učebních osnov hodnotí: 

• ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků a schopnost 

vyjádřit je, kvalita a rozsah získaných schopností vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnosti, 

• schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských i přírodních jevů a 

zákonitostí, 

• kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

• aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

• přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního i písemného 

projevu, 
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• kvalita výsledků činností. 

 

 

Pravidla pro sebehodnocení žáků 

Součástí procesu hodnocení je i sebehodnocení žáka, které je zároveň 

považováno za jednu z výrazných kompetencí, které se mají žáci naučit. Je součástí 

průběžného i celkového hodnocení a žáci jsou k němu pravidelně vedeni. Žák se 

zaměřuje především na posuzování vlastního individuálního pokroku vůči svému 

dřívějšímu výkonu, sleduje vlastní činnosti, ověřuje si, jak daleko má k dosažení cíle. 

Žákům jsou před zahájením práce sděleny základní požadavky nebo předloženy 

ukázky správně vypracovaných úkolů. Součástí sebehodnocení je také hodnocení 

sama sebe v kontextu skupiny. Sebehodnocení žáků může probíhat ústně i písemně. 

Vedeme žáky k sebevyjádření toho, čeho dosáhl: 

• hodnotí svoje dovednosti, schopnosti, postoje, poznatky, 

• hodnotí míru zapojení do vyučování, vlastní aktivitu, podíl na společné práci, 

kvalitu prožitků. 

 

Stupně hodnocení prospěchu, jejich charakteristika, včetně předem 

stanovených kritérií 

Předměty:  Čj, Aj, Vl, Př, Prv, ICT 

1 Žák pracuje aktivně bez pomoci, má upevněné dovednosti a vědomosti. Při 

aplikacích žák projevuje tvořivost, ve výsledcích se objevuje minimální a méně 

podstatná chybovost. Jeho ústní i písemný projev je logicky správný, přesný a 

výstižný. Je schopný samostatně studovat vhodné texty. 

2 Žák pracuje s drobnou pomocí. V úrovni dosažených dovedností a vědomostí 

projevuje ucelené poznatky s méně častou chybovostí, která nemá zásadní 

význam pro správnost očekávaných výsledků. Jeho ústní i písemný projev je 

poměrně přesný bez podstatných nedostatků. 

3 Úroveň vědomostí a dovedností má nepodstatné mezery s rovnoměrným 

zastoupením pozitiv i nedostatků. Nepřesnosti a chyby dovede za  pomocí 

vyučujícího korigovat. Logický úsudek je vcelku správný se sníženou mírou 

tvořivosti. V jeho ústním i písemném projevu se objevují výraznější rezervy. 
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4 Vědomosti a dovednosti žáka jsou podprůměrné, s častou chybovostí. Žák bez 

výrazné pomoci vyučujícího není schopen samostatně dojít k očekávaným 

výsledkům. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, práce postrádá 

tvořivost. Ústní i písemný projev vykazuje podstatné rezervy.   

5 Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a dovedností 

podstatné mezery. V úrovni získaných poznatků se vyskytují závažné chyby, 

které ve většině případů není schopen ani s pomocí učitele odstranit. Neprojevuje 

předpoklady pro samostatné studium. V ústním i písemném projevu se dopouští 

nedostatků ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.  

 

Předměty: Hv, Vv, Pč, Tv 

1 Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný. Využívá své osobní 

předpoklady, které úspěšně rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. 

Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. 

Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. 

2 Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý a samostatný. Nevyužívá dostatečně 

své osobní předpoklady. Jeho projev je méně působivý, dopouští se v něm chyb. 

K aplikaci osvojených poznatků a získaných dovedností potřebuje pomoc 

druhých. 

3 Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Jeho projev je málo působivý, 

dopouští se častých chyb. K aplikaci osvojených poznatků a získaných 

dovedností potřebuje soustavnou pomoc druhých. Nevyužívá své schopnosti. 

4 Žák je v činnostech převážně pasivní. Nerozvíjí své osobní předpoklady. Jeho 

projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené 

poznatky a dovednosti nedovede aplikovat ani s pomocí druhých.  

5 Žák je v činnostech pasivní, odmítá plnit úkoly. Rozvoj jeho schopností je 

neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Nemá 

zájem o hodnocené obory. 
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7.Přílohy 

 

7.1 EVVO 

7.2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
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