ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM
Plavská škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Plavská škola
1

Identifikační údaje.................................................................................................................... 4

1.1

Název ŠVP................................................................................................................................. 4

1.2

Údaje o škole ............................................................................................................................ 4

1.3

Zřizovatel .................................................................................................................................. 4

1.4

Platnost dokumentu ................................................................................................................ 4

2

Charakteristika školy ................................................................................................................ 5

2.1

Úplnost a velikost školy............................................................................................................ 5

2.2

Umístění školy .......................................................................................................................... 5

2.3

Charakteristika žáků ................................................................................................................. 5

2.4

Podmínky školy ........................................................................................................................ 6

2.5

Spolupráce s dalšími institucemi.............................................................................................. 6

2.6

Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery ................................ 7

2.7

Charakteristika pedagogického sboru...................................................................................... 7

2.8

Dlouhodobé projekty ............................................................................................................... 8

2.9

Mezinárodní spolupráce .......................................................................................................... 8

3

Charakteristika ŠVP .................................................................................................................. 9

3.1

Zaměření školy ......................................................................................................................... 9

3.2

Výchovné a vzdělávací strategie ............................................................................................ 10

3.3

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami .......................................... 11

3.4

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: ................................................................... 13

3.5

Začlenění průřezových témat ................................................................................................ 14

4

Učební plán ............................................................................................................................ 18

4.1

Celkové dotace - přehled ....................................................................................................... 18

4.1.1

Poznámky k učebnímu plánu ................................................................................................. 19

5

Učební osnovy ........................................................................................................................ 20

5.1

Anglický jazyk ......................................................................................................................... 20

5.2

Český jazyk ............................................................................................................................. 38

5.3

Matematika ............................................................................................................................ 67

5.4

Informatika............................................................................................................................. 84

5.5

Člověk a jeho svět .................................................................................................................. 91

5.6

Hudební výchova.................................................................................................................. 128

5.7

Výtvarná výchova ................................................................................................................. 142

5.8

Tělesná výchova ................................................................................................................... 156

5.9

Pracovní činnosti .................................................................................................................. 181

6

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ................................................................................... 193

6.1

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích

pořádaných školou .............................................................................................................................. 193
6.1.1

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání .............................................................. 193

6.2

Způsoby hodnocení .............................................................................................................. 193

6.3

Kritéria hodnocení................................................................................................................ 194

2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Plavská škola

3

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Plavská škola

1 Identifikační údaje
1.1 Název ŠVP
NÁZEV ŠVP: Plavská škola

1.2 Údaje o škole
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Plavy, okres Jablonec n. Nisou - příspěvková organizace
ADRESA ŠKOLY: Plavy 65, 468 46 Plavy
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Jana Kneřová
KONTAKT: e-mail: jana.knerova@zsplavy.cz, web: www.zsplavy.cz
IČ: 72744162
RED-IZO: 600078370

1.3 Zřizovatel
NÁZEV ZŘIZOVATELE: Obec Plavy
ADRESA ZŘIZOVATELE: Plavy 86, 468 46 Plavy
KONTAKTY:
Telefon

483 398 124

Fax

483 384 426

E-mail (starostka Věra Mužíčková)

muzickova@plavy.cz

1.4 Platnost dokumentu
PLATNOST OD: upraveno k 1. 9. 2016
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 25. 8. 2016
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 25. 8. 2016

................................................
ředitel školy

.................................................
Razítko školy

Mgr. Jana Kneřová
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2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Základní škola Plavy, okres Jablonec n. Nisou - příspěvková organizace je málotřídní škola. Škola
se řadí svým počtem žáků mezi velmi malé školy.

2.2 Umístění školy
Škola je umístěna v centru města nebo obce, v klidové zóně.

2.3 Charakteristika žáků
Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují
automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích
státních příslušníků.
Kromě žáků z Plavů a Haratic tvoří malou část i žáci dojíždějící ze sousední obce. Rodinná
atmosféra školy a nízký počet žáků ve třídách tak umožňují uspokojit individuální potřeby každého
žáka. V běžných třídách jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto žákům je na přání
a za spolupráce rodičů poskytována nápravná péče Každý integrovaný žák má vypracován na
základě doporučení pedagogickopsychologické poradny nebo speciálního vzdělávacího centra
vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován.
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2.4 Podmínky školy
Uspořádání školy je málotřídní. Škola má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici zařízení
školního
stravování.
Stravovací
zařízení
se
nachází
v
budově
školy.
Vyučování probíhá v českém jazyce.
Školu tvoří jedna budova. Ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex budov, pěstitelský
pozemek, sportovní hřiště, zahrada/park. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, školní
dvůr, knihovna. Žákům jsou k dispozici šatny.
Třídy a pracovní místa jsou uspořádány tak, aby respektovaly nároky žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Škola disponuje odbornou počítačovou učebnou. Žákům jsou
poskytovány speciální učebnice, kompenzační a jiné pomůcky, které jsou nezbytné pro vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných.
Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 20 pracovních stanic,
bezdrátové připojení v celé škole.
Učitelé mají k dispozici kabinety pomůcek.

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty v oblasti speciální
pedagogiky a školním psychologem.

2.5 Spolupráce s dalšími institucemi
Škola spolupracuje s institucemi:
místní a regionální instituce
neziskové organizace
obec/město
školská rada
školské poradenské zařízení
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2.6 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími
sociálními partnery
Společné akce žáků a rodičů: konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, mimoškolní
akce (výlety, exkurze), ostatní slavnosti, projektové dny, třídní schůzky, vánoční slavnost.
Pravidelné školní akce: divadlo, sezónní besídky.

2.7 Charakteristika pedagogického sboru
Na škole působí okolo 8 pedagogických pracovníků, včetně ředitele školy a asistentů pedagoga.
Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé,
tak zkušení pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je
přibližně 6,7.
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2.8 Dlouhodobé projekty
Pohár běžce Tanvaldu
Účastí na poháru chceme podpořit sportovní talent žáků.
Malotřídky pospolu
Cílem projektu je umožnit setkávání žákům i pedagogům se školami žijícími podobným školním
životem.
Ovoce do škol
Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny.
e-Twinning
eTwinning je prostor, kde se mohou setkávat žáci a učitelé z různých evropských škol. Mohou tak
spolu komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.
Zdravé zuby
Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro
prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol.
Recyklohraní
Recyklační program MŠMT s cílem podpořit třídění odpadů a recyklaci materiálů.
Individuálně, ale společně a jinak
Cílem jednotlivých aktivit je pomoci vytvářet ve škole takové prostředí, jež by podporovalo
vhodným způsobem začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

2.9 Mezinárodní spolupráce
Škola na mezinárodní úrovni příležitostně

spolupracuje se zahraničními subjekty v aktivitě

eTwinning.
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3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy
-

-

naučit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn.
méně encyklopedických poznatků a větší zaměření na činnostní učení s důrazem na praxi;
zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové, kooperativní a projektové
vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti
a vzájemnému respektu;
pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků;
vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, na úrovni 1. stupně.
preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu;
vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu;
stejnou péči věnovat všem žákům;
klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny;
zabezpečovat vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, přímo ve třídách
základní školy s ostatními dětmi;
zaměřovat se i na žáky nadané a mimořádně nadané.
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3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k
Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem,
učení
vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem
k žákům, maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.
Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je
podněcována jejich tvořivost. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák
radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem
zajímavé domácí úkoly.
Kompetence k
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si
řešení problémů dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční
úlohy. (Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z
praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s
informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a
počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným
způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Na
škole v přírodě a projektových dnech používáme k logickému řešení problémů
miniprojekty. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží.
Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky. Děti vedeme k
aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i
hodnocení.
Kompetence
Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními
komunikativní
dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat
vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných.
Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme
děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami.
Kompetence
Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou
sociální a
pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a
personální
úkolech. Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky
vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž
formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu,
co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a
týmové práce.
Kompetence
Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád
občanské
navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách.
Je kladen důraz na environmentální výchovu, pěstujeme v žácích pozitivní vztah
k místu, kde žijí. Žáky vedeme k třídění odpadů. Vedeme žáky k zodpovědnému
chování.
Kompetence
Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k
pracovní
objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní
orientaci. Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Trváme na dodržení
dohodnutých pravidel, vedeme žáky k úplnému a dokončení práce.
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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. Podpůrná opatření realizuje škola.
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů.
Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského
zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého
stupně uplatňuje škola pouze s doporučením ŠPZ. Podpůrná opatření budou použita v souladu
s vyhláškou č. 27/2016 Sb. a jejích příloh.
Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího
potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagogové tomu
přizpůsobují své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření. Pro žáky
s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro
žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. Na
úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky
č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP,
případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky
a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.
K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To
umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků
s lehkým mentálním postižením) upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné
přizpůsobit i výběr učiva. Při používání podpůrných opatření škola využívá dostupných
metodických materiálů.
K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými podpůrnými
opatřeními od třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením). Části vzdělávacích
obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý
vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího
oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem.
Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením škola zohledňuje 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.
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Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků
s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních 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.
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole
využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory
zejména:

a) v oblasti metod výuky:
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků
- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi
- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu
- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů
b) v oblasti organizace výuky:
- střídání forem a činností během výuky
- u mladších žáků využívání skupinové výuky
- postupný přechod k systému kooperativní výuky
- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka
c) zařazení předmětů speciálně pedagogické péče:
-rozvoj matematických schopností
- nácvik sociální komunikace
- rozvoj grafomotorických dovedností
- řečová výchova
- rozumění mluvené i psané řeči a její produkci
- rozvíjení sluchového vnímání
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci
výchovného poradce, případně školního speciálního pedagoga. PLPP má písemnou
podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími,
s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí
a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné
schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Při zpracování PLPP škola
použije vzor uvedený v příloze vyhlášky č. 27/20016 Sb. PLPP realizují jednotliví vyučující
předmětů. Plnění PLPP je průběžně vyhodnocováno v souladu s vyhláškou č. 27/20016 Sb.
Nejsou-li podpůrná opatření stanovená v PLPP účinná, doporučí škola zákonným
zástupcům požádat o vyšetření ve školském poradenském zařízení.
IVP sestavuje třídní učitel za pomoci výchovného poradce, případně školního speciálního
pedagoga na základě doporučení školského poradenského zařízení. IVP má písemnou
podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími,
s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí
a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy IVP a organizuje společné
schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Při zpracování IVP škola
12
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použije vzor uvedený v příloze vyhlášky č. 27/20016 Sb. Zákonný zástupce svým podpisem
vyjadřuje souhlas s použitím podpůrných opatření. Plnění IVP je průběžně vyhodnocováno
v souladu s vyhláškou č. 27/20016 Sb. Při vzdělávání žáků podle IVP škola spolupracuje se
školskými poradenskými zařízeními.

3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných:
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve
spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání
žáka, s výchovným poradcem, případně školním speciálním pedagogem a školským
poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho
sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování
IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na
sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského
zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského
poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též
obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován
i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu
školního roku.
Výchovný poradce, případně školní speciální pedagog zajistí písemný informovaný souhlas
zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po
podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu
zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření
podle IVP ředitelce školy, která je zaznamená do školní matriky.
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3.5 Začlenění průřezových témat
Průřezové
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
téma/Tematický
okruh
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností
Čj , Čajs , Čj , Čajs , Aj , Čj , Aj , Čj , Aj , Čj ,
poznávání
Hv , Ma , Hv , Vv Čajs , Hv Čajs , Hv , Čajs , Hv ,
Vv
, Vv
Ma , Vv Ma , Vv
Sebepoznání a
Čj , Čajs , Čj , Čajs , Čj , Čajs , Čj , Čajs , Čj , Čajs ,
sebepojetí
Ma , Tv Ma , Tv Inf , Ma ,
Tv
Tv
Tv
Seberegulace a
Čajs , Ma Čajs , Tv Čajs , Tv Čajs , Tv Čajs , Tv
sebeorganizace
, Tv
Psychohygiena
Čajs , Hv Čajs , Hv Čajs , Hv Čajs , Hv , Čajs , Hv ,
, Tv
, Tv
, Tv
Tv
Tv
Kreativita
Čj , Hv , Čj , Čajs , Čj , Čajs , Čj , Hv , Čj , Hv ,
Vv
Hv , Ma , Hv , Ma ,
Vv
Vv
Vv
Vv
Poznávání lidí
Čajs , Hv Čajs , Tv Aj , Čajs , Aj , Čajs , Aj , Čajs ,
, Tv
Tv
Tv
Tv
Mezilidské vztahy
Čj , Čajs , Čj , Čajs , Aj , Čj , Aj , Čj , Aj , Čj ,
Hv , Ma ,
Tv
Čajs , Tv Čajs , Tv Čajs , Tv
Tv
Komunikace
Čj , Čajs , Čj , Čajs , Aj , Čj , Aj , Čj , Aj , Čj ,
Hv , Ma , Hv , Ma , Čajs , Ma Čajs , Hv , Čajs , Hv ,
Tv
Tv
, Tv
Tv
Tv
Kooperace a
Čj , Čajs , Čj , Čajs , Čj , Čajs , Čj , Čajs , Čj , Čajs ,
kompetice
Ma , Tv Ma , Tv Ma , Tv Ma , Tv Ma , Tv
Řešení problémů a Čajs , Ma Čajs , Ma Čajs , Ma Čajs , Tv Čajs , Tv
rozhodovací
, Tv
, Tv
, Tv
dovednosti
Hodnoty, postoje,
Čajs , Tv Čajs , Tv Čajs , Tv Čajs , Tv Čajs , Tv
praktická etika
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Průřezové téma/Tematický
1. ročník 2.
3.
4.
5.
okruh
ročník ročník ročník ročník
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO ČLOVĚKA
Občanská společnost a škola
Tv
Ma , Ma ,
Tv
Tv
Tv
Tv
Občan, občanská společnost a
Čajs , Čajs , Čajs , Čajs , Čajs ,
stát
Ma , Tv Tv
Tv
Tv
Tv
Formy participace občanů v
Čajs
politickém životě
Principy demokracie jako formy
Ma
Ma
vlády a způsobu rozhodování

Průřezové
1.
2.
3. ročník
4.
5.
téma/Tematický okruh
ročník ročník
ročník ročník
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Ma Čj , Ma Aj , Čj , Hv , Čajs , Čajs ,
Ma
Hv
Hv
Objevujeme Evropu a svět Čajs ,
Čajs
Čajs
Čajs
Hv
Jsme Evropané
Aj
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Průřezové téma/Tematický 1. 2. ročník 3. ročník
4.
5.
okruh
ročník
ročník ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Hv
Hv
Hv
Aj , Hv Aj , Hv
Lidské vztahy
Čajs , Ma Čajs , Ma Čajs
Čajs
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a
solidarity

Ma

Aj

Čj , Hv Čj , Hv , Čj , Hv , Aj , Čj , Čj , Hv
Ma
Ma
Hv
Čajs

Průřezové
1.
2. ročník 3. ročník
4.
5.
téma/Tematický okruh
ročník
ročník ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Ma , Pč Čajs , Pč , Čajs , Pč , Čajs , Pč Čajs , Pč
, Vv
Vv
Vv
, Vv
, Vv
Základní podmínky života Pč , Tv Pč , Tv Čajs , Pč , Čajs , Pč Čajs , Pč
Tv
, Tv
, Tv
Lidské aktivity a
Pč , Tv Čajs , Ma Čajs , Ma Čajs , Pč
problémy životního
, Pč , Tv , Pč , Tv , Tv
prostředí
Vztah člověka k prostředí
Ma Čajs , Inf , Čajs
Čajs
Ma

16

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Plavská škola

Průřezové
1. 2. ročník
téma/Tematický okruh ročník
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání
Čj
Čj , Ma
mediálních sdělení
Interpretace vztahu
Čj
Čj , Ma
mediálních sdělení a
reality
Stavba mediálních
sdělení
Vnímání autora
mediálních sdělení
Fungování a vliv médií
ve společnosti
Tvorba mediálního
Čj
Čj
sdělení
Práce v realizačním
týmu

3.5.1.1

3.
4.
ročník ročník

5. ročník

Čj , Inf ,
Ma
Čj , Inf ,
Ma

Čj

Čj , Čajs

Čj

Čj , Čajs

Čj , Čajs
Čj

Čj , Inf

Čj

Čj , Čajs

Čj

Čj , Čajs

Čj

Čj
Čj

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka
Aj
Čajs
Čj
Hv
Inf
Ma
Pč
Tv
Vv

Název předmětu
Anglický jazyk
Člověk a jeho svět
Český jazyk
Hudební výchova
Informatika
Matematika
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Výtvarná výchova
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4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled
Vzdělávací oblast

Předmět

Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie
Člověk a jeho svět
Umění a kultura

Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
Celkem hodin

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

Dotace 1.
stupeň
9

Český jazyk
Matematika
Informatika

7+2
4+1

7+3
4+1

7+1
4+1
1

6+1
4+1

6+1
4+1

33+8
20+5
1

Člověk a jeho
svět
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Tělesná
výchova
Pracovní
činnosti

2

2

2+1

3+1

3+1

12+3

1

1

1

1

1

5

1

1

1

2

2

7

2

2

2

2

2

10

1

1

1

1

1

5

21

22

25

25

25

102+16
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4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu
Dle vyhlášky č. 48/ 2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
se školním vzdělávacím programem výuka vlastivědy a přírodovědy ve 4. a 5. ročníku bude realizována takto:
• ve školním roce 2016/2017 se budou žáci obou ročníků vzdělávat dle učebnic a osnov 4. ročníku
• ve školním roce 2017/2018 se žáci obou ročníků budou vzdělávat dle učebnic a osnov 5. ročníku
• tato kombinace se bude pravidelně opakovat.
(Vyhláška č. 48/2005 Sb., § 5, odst.3, ve znění pozdějších předpisů) V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů dělit
třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy.)
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5 Učební osnovy
5.1 Anglický jazyk
1. ročník
0

2. ročník
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
3
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
3
3
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

9

Anglický jazyk

Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět Anglický jazyk :
 přispívá k chápání a objevování skutečností
 poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa
 snižuje jazykové bariéry
 umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice
 prohlubuje mezinárodní porozumění
Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. Získávání praktických dovedností žáka je zaměřeno
na 5 základních oblastí cizího jazyka:
 poslech
 rozhovory
 samostatný ústní projev
 čtení
 psaní
Obsahové, časové a organizační vymezení
Na prvním stupni ZŠ (3. – 5. ročník) jde především o probuzení zájmu žáka o studium cizích jazyků a o
předmětu (specifické informace o předmětu
vytvoření pozitivního vztahu k danému předmětu. Pozornost se soustřeďuje na osvojení potřebných
důležité pro jeho realizaci)
jazykových znalostí a dovedností, k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce a získání

20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Plavská škola
Název předmětu

Integrace předmětů

Anglický jazyk
schopnosti číst s porozuměním. Žáci se učí přirozeně a jednoduše reagovat v nejběžnějších situacích
každodenního života. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, slovní
zásoba je volena přiměřeně k věku dítěte. Metody a formy práce jsou založeny na pozorování,
poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Výuka je výrazně propojena s výukou mateřského jazyka,
hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou. Využívá se nahrávek, básniček, říkanek,
písniček aj. textů v interpretaci rodilých mluvčích.
Výuka Anglického jazyka začíná ve třetím ročníku a plynule pokračuje až do pátého ročníku
s tříhodinovou týdenní časovou dotací u všech ročníků.
Výuka probíhá převážně v kmenové, případně počítačové učebně.
Do obsahu výuky předmětu Anglický jazyk jsou včleněna tato témata: Osobnostní a sociální výchova,
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova.



Cizí jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Na úrovni předmětu Anglický jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové využívány následující postupy:
kompetence žáků
 vedeme žáky k poznání smyslu učení
 podporujeme kladný vztah k učení
 učíme je vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu
Kompetence k řešení problémů:
Na úrovni předmětu Anglický jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 vedeme žáky k schopnosti pochopení problému
 necháme je vyhledávat různé postupy při řešení problému
 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení
Kompetence komunikativní:
Na úrovni předmětu Anglický jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 vedeme žáky ke schopnosti souvisle a výstižně se vyjádřit
 vytváříme příležitosti pro komunikaci mezi žáky
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Název předmětu

Anglický jazyk




Způsob hodnocení žáků

necháme žáky naslouchat a následně reagovat
podporujeme neverbální komunikaci
Kompetence sociální a personální:
Na úrovni předmětu Anglický jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 podporujeme spolupráci všech žáků ve skupině a přátelskou atmosféru
 využíváme v rámci možností individuální přístup
 rozvíjíme schopnost žáků zastávat různé role
 vedeme k hodnocení a sebehodnocení
Kompetence občanské:
Na úrovni předmětu Anglický jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 vedeme žáky k sebeúctě a úctě k druhým
 podporujeme u žáků zájem o zdraví a ochranu životního prostředí
 dáváme možnost svobodně se rozhodnout
Kompetence pracovní:
Na úrovni předmětu Anglický jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 vytváříme tvořivé pracovní prostředí
 vedeme ke schopnosti efektivně si zorganizovat práci
 zohledňujeme individuální pracovní tempo
 demonstrujeme na konkrétních příkladech lepší možnosti uplatnění při zvládnutí cizího jazyka
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel
zejména těmito metodami, formami a prostředky:
 pozorováním žáka ve vyučovací hodině a vyhodnocováním jeho práce;
 hodnocením samostatných školních i domácích prací;
 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování;
 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové apod.);
 analýzou výsledků činnosti žáka;
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Název předmětu

Anglický jazyk




zachycováním žákova posunu formou žákovského portfolia;
konzultacemi s ostatními učiteli, případně s odbornými pracovníky poradenských a zdravotnických
zařízení;
 učitel aktivně vyhledává efektivní způsoby hodnocení žáka (omezuje málo efektivní zkoušení před
tabulí);
 skupinová práce, kde není možní objektivně zhodnotit podíl výsledků jednotlivých členů skupiny,
obvykle nebývá klasifikována, je pouze hodnocena.
Žák je za své výkony hodnocen průběžně. Učitel oznamuje žákovi svoje hodnocení žákova výsledku,
v případě klasifikace známkou doplní slovně klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.
Učitel vede žáky k sebehodnocení. Spolu se žákem hledá možnosti pro dosažení lepšího výsledku.
Učitelé dbají na rovnoměrné rozvržení rozsáhlejších prací. Celohodinová práce může být pouze
jedna v jednou vyučovacím dnu. Takové práce jsou předem ohlášeny v týdenním plánu pokud je vytvářen,
nebo je koordinuje třídní učitel.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o hodnocení žáka.
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
pozdraví pedagoga, spolužáka

Pozdravy

představí se

Představování

přečte a vysloví anglická jména

Jména

pojmenovává části dne

Rozdělení dne

Učivo
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kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož
slova či slovního spojení
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou

3. ročník
větu začíná This is

Zájmena

vyjmenuje abecedu

Abeceda

zapíše písmena abecedy podle diktátu

Abeceda

hláskuje své jméno i jiná slova

Abeceda

pojmenuje čísla do 12

Počítání do 12
Množné číslo
Sloveso TO BE
Otázka

pozná otázku a umí ji položit

rozlišuje kladnou a zápornou odpověď

Sloveso TO BE
Krátká odpověď – kladná / záporná

jmenuje členy rodiny a představí je

Rodina

ve formuláři vyplní jméno a věk

Rodina

popíše byt/dům

Barvy
Můj domov

rozumí jednoduchým anglickým pokynům učitele

Třída
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výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
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-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

3. ročník

naučí se krátkou říkanku, báseň i píseň

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

předvede dialog

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

vyslovuje a čte foneticky správně v rozsahu slovní
zásoby

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
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

rozumí jednoduchým otázkám a slovně nebo
neverbálně na ně reaguje

Barvy
Abeceda
Počítání do 12
Pozdravy
Představování
Jména
Barvy
Sloveso TO BE
Třída
Otázka
Krátká odpověď – kladná / záporná
Zájmena
Barvy
Třída
Přídavná jména
Zájmena
Sloveso TO BE
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3. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí






poznávání druhých
porozumění sobě samému a druhým
péče o dobré vztahy
uvědomování si hodnoty různosti lidí





rozvoj základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti
komunikace v různých situacích
dialog
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání




cvičení pozornosti a soustředění
techniky zapamatování

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

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





zkušenosti z Evropy a světa
naši sousedé v Evropě
zvyky a tradice národů Evropy
život dětí v jiných zemích
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané




mezinárodní organizace
kořeny evropské civilizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy




zamýšlení nad kolektivem ve třídě
porozumění ostatním
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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4. ročník




Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a mluví o hračkách, o nábytku
vizuální předlohy
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
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-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a používá neurčitý člen a/an
vizuální předlohy
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
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-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
rozlišuje, co je stejné a co rozdílné
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
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-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a začíná větu There is/ There are
vizuální předlohy

Učivo
Můj pokoj
Hračky
Předložky IN, UNDER, ON, NEXT TO

Můj pokoj
Hračky
Domácí mazlíčci

Vánoce
Sporty, hudební nástroje
Jídlo, pití
Hračky

Tělo
školní potřeby
Můj pokoj
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4. ročník

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
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-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a vyjádří, kde věci jsou
vizuální předlohy
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
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-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a používá správně předložky
vizuální předlohy
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
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-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a popíše své tělo
vizuální předlohy
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-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a

Předložky IN, UNDER, ON, NEXT TO

Můj pokoj
Hračky
Předložky IN, UNDER, ON, NEXT TO

školní potřeby

Předložky IN, UNDER, ON, NEXT TO

Tělo
Sloveso TO HAVE GOT
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událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
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-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
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-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům

4. ročník

používá kladné a záporné věty se slovesem mít

Sloveso TO HAVE GOT

vyjmenuje domácí zvířata a popíše části jejich těla

Domácí mazlíčci

vytvoří otázku se slovesem mít a vytvoří krátkou
odpověď

Sloveso TO HAVE GOT

používá sloveso mít rád – věty, otázky a krátké odpovědi Sloveso LIKE

pracuje s abecedním anglicko – českým slovníkem

Můj pokoj
Hračky
Tělo
Domácí mazlíčci
Vánoce
Koníčky, záliby
Sporty, hudební nástroje
Jídlo, pití
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4. ročník

školní potřeby
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu Můj pokoj
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici slovní zásoby
vizuální oporu
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
Hračky
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
Tělo
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
Osobní údaje
tématům
Domácí mazlíčci
Vánoce
Koníčky, záliby
Sporty, hudební nástroje
Jídlo, pití
školní potřeby
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
ve formuláři vyplní jméno, věk, odkud pochází a popíše Tělo
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
svůj vzhled
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
Osobní údaje
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
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-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům

vytvoří kartu s osobními údaji, s údaji o svém domácím
zvířeti

Osobní údaje
Domácí mazlíčci

zapamatuje si delší píseň

Předložky IN, UNDER, ON, NEXT TO
Domácí mazlíčci

pojmenovává anglicky sváteční dny

Vánoce
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CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
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-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

4. ročník
uvědomuje si odlišnosti života v ČR a ve Velké Británii ve Vánoce
formuláři
školní potřeby
používá běžně používané fráze

Sloveso TO HAVE GOT
Sloveso CAN/CAN´T

Sloveso LIKE

mluví o svých zálibách

Koníčky, záliby
Sloveso LIKE

dokáže vyjádřit, co umí a neumí

Sloveso CAN/CAN´T
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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-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
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-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
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-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a
vizuální předlohy
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

4. ročník

vyjadřuje se pomocí jednoduchých vět

Předložky IN, UNDER, ON, NEXT TO
Sloveso TO HAVE GOT
Sloveso CAN/CAN´T

Sloveso LIKE

používá otázku a dává na ni odpověď

Sloveso TO HAVE GOT
Sloveso CAN/CAN´T
Sloveso LIKE

vytvoří zápor sloves

Sloveso TO HAVE GOT
Sloveso CAN/CAN´T
Sloveso LIKE

umí požádat o jídlo/pití

Jídlo, pití
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4. ročník

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
rozumí jednoduchým pokynům ve třídě
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-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
rozumí jednoduchým textům v rámci probírané slovní
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální zásoby
oporu

Předložky IN, UNDER, ON, NEXT TO

školní potřeby

Můj pokoj
Hračky
Tělo
Osobní údaje
Domácí mazlíčci
Vánoce
Koníčky, záliby
Sporty, hudební nástroje
Jídlo, pití
školní potřeby

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






komunikace v různých situacích
specifické komunikační dovednosti
nonverbální komunikace
dialog
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí





vzájemné poznávání se v kolektivu
rozpoznávání důležitých informací a vlastností
péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy



vcítění se do situace a do konkrétní postavy
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Anglický jazyk

4. ročník




podpora a pomoc
zamyšlení nad třídním kolektivem, spolužáky, vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference




poznávání vlastního kulturního zakotvení
respektování zvláštností různých etnik
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita



multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání





paměť, učení, rozvoj schopnosti poznávání
techniky zapamatování
cvičení pozornosti a soustředění
Anglický jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
poznává proměny počasí během roku

RVP výstupy
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
pracuje se 3. os. jedn. č. u sloves (like, read, play,...)
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

Učivo
Roční období

3. os. jedn. č. u sloves
Rozkaz
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Anglický jazyk

5. ročník

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
seznamuje se se zvyky ve Velké Británii o Velikonocích
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám,
obohacuje slovní zásobu a stále si ji opakuje
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu,
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-2-02 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-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, zpívá delší anglické písně
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, vyslovuje a čte foneticky správně v rozsahu slovní
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici zásoby
vizuální oporu
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

Velikonoce
Čas
Cizí státy
Předložky IN, ON, AT
Roční období

Velikonoce

Rozvrh hodin

Čas
Dny v týdnu
Oblékání
Sportovní potřeby
Cizí státy
Povolání – čas přítomný prostý
Roční období
Předložky IN, ON, AT
Roční období

Velikonoce

Rozvrh hodin
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Anglický jazyk

5. ročník

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

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-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným
tématům
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů

poznává názvy předmětů v angličtině

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

dokáže k časovému údaji přiřadit správnou předložku

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

používá sloveso WEAR ve všech jeho podobách

Čas
Dny v týdnu
Oblékání
Sportovní potřeby
Cizí státy
Povolání – čas přítomný prostý
Rozvrh hodin

Oblékání
Sportovní potřeby
umí se zeptat na čas a dokáže na otázku odpovědět

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z
přiřazuje k sobě správně povolání a činnost
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální
oporu
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých

Rozvrh hodin

Čas
Dny v týdnu
Roční období
Velikonoce
Rozvrh hodin
Čas
Dny v týdnu
Předložky IN, ON, AT
Oblékání
Průběhová slovesa ( s –ing)
Rozkaz
Povolání – čas přítomný prostý
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Anglický jazyk

5. ročník

vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního
života
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
umí říct, co kdo dělá právě teď
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-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní
sdělí své osobní údaje a zapíše do formuláře
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-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

Průběhová slovesa ( s –ing)
Sloveso MUST

osobní údaje





vzájemné poznávání se v kolektivu
rozpoznávání důležitých informací a vlastností
péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání





paměť, učení, rozvoj schopnosti poznávání
techniky zapamatování
cvičení pozornosti a soustředění
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy





vcítění se do situace a do konkrétní postavy
podpora a pomoc
zamyšlení nad třídním kolektivem, spolužáky, vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ



poznávání vlastního kulturního zakotvení
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Anglický jazyk





5. ročník

člověk jako součást etnika
rovnocennost všech etnických skupin a kultur
odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace






komunikace v různých situacích
specifické komunikační dovednosti
nonverbální komunikace
dialog
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference




poznávání vlastního kulturního zakotvení
respektování zvláštností různých etnik

5.2 Český jazyk
1. ročník
9
Povinný

2. ročník
10
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
8
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7
7
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0
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Český jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je potřebný nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale je
důležitý i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání mateřského jazyka
v mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské
společnosti. Vytvářejí se předpoklady k mezilidské komunikaci, učením interpretovat své reakce a
pocity.
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Název předmětu

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

Integrace předmětů

Český jazyk
Vzdělávací obsah předmětu český jazyk a literatura - komplexní charakter rozložen do tří složek..
 komunikační a slohová výchova
 jazyková výchova
 literární výchova
Všechny tyto složky se prolínají.
Týdenní časové dotace – 1. ročník 9 hodin (z toho 2 hod. disponibilní dotace), 2. ročník 10 hodin
(z toho 2 hod. disponibilní dotace), 3. ročník 9 hodin (z toho 2 hod. disponibilní dotace), 4. – 5. ročník
7 hodin.
Výuka probíhá většinou ve třídách, někdy v učebně informatiky – výukové programy k Čj pro 1.stupeň
(individuální práce s výukovými programy pro Čj 1. stupeň na PC i ve třídách ). Výjimečně pracujeme
v terénu, zejména při komunikační a slohové výchově.
V komunikační a slohové výchově – cíl: 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. Cílem je naučit žáky jasně, přehledně a
srozumitelně se vyjadřovat ústně i písemně, komunikovat s okolním světem.
V literární výchově žáci poznávají četbou základní liter. druhy, jejich specifické znaky, snaží se
postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném. Cílem je i humanizace
žákovy osobnosti, rozvíjení citů, pochopení mezilidských vztahů ( dobro a zlo), rozvíjení
estetického cítění. Seznamují se s různými kvalitami literárních děl. Žáky vedeme k četbě ( aby jí dali
přednost před televizními programy, videokazetami a počítačovými hrami).
Verbální i neverbální komunikaci lze rozvíjet pomocí prvků dramatické výchovy.
V Čj a literatuře jsou zařazena průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova
demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní
výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.



Český jazyk a literatura
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Na úrovni předmětu Český jazyk a literatura jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové využívány následující postupy:
kompetence žáků
 seznamujeme žáky s vhodnými metodami, nabízíme jim mnemotechnické pomůcky a jiné
pomocné techniky
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Název předmětu

Český jazyk




používáme učebnice, učební materiály a učební pomůcky s cílem pozitivního vztahu k literatuře
poskytujeme žákům prostor pro nalézání vlastních pokroků, snažíme se s nimi řešit adekvátní
problémy, které jim brání v učení
 uplatňujeme se žáky základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
 vyhledáváme a využíváme společně informace k uplatnění v praktickém životě s použitím
slovesného uměleckého díla
 vedeme žáky k používání obecných znaků, termínů a symbolů
Kompetence k řešení problémů:
Na úrovni předmětu Český jazyk a literatura jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 rozpoznáváme se žáky problémy a hledáme řešení
 řešíme kolektivně běžné životní situace a přiměřeně k věku překonáváme životní překážky
 vedeme k odhadu důsledků rozhodnutí
 vysvětlujeme „ nenechat se odradit nezdarem “
 umožňujeme jim svěřit se s problémem a požádat o radu
 naučíme žáky přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
Kompetence komunikativní:
Na úrovni předmětu Český jazyk a literatura jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových
kompetencí využívány následující postupy:
 vedeme žákyk vyjadřování se srozumitelně v ústním projevu
 využíváme se žáky tištěné informace, obrazové materiály k rozvoji vlastních vědomostí
 rozpoznáváme se žáky obsah sdělení tak, aby na něj mohli přiměřeně reagovat
 ukazujeme žákům možnosti aplikace jednoduchých forem písemné komunikace
 vyjadřujeme se žáky společně své názory
 komunikujeme navzájem běžnýmikomunikačními a informačními prostředky ( práce na počítači )
Kompetence sociální a personální:
N a úrovni předmětu Český jazyk a literatura jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových
kompetencí využívány následující postupy:
 upevňujeme v žácích posílení sebevědomí pochopením sama sebe i k rozvíjení emocionálního a
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Český jazyk
estetického vnímání
 vedeme žáky k povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
 respektujeme společná pravidla práce v kolektivu
 rozpoznáváme společně nevhodné a rizikové chování a jeho možné důsledky
 nacházíme společně prostředky k navazování a udržování dobrých mezilidských vztahů
 vedeme žáky k vnímavosti k potřebám starých, nemocných a postižených lidí – sebeovládání
 seznamujeme žáky s případy možnéhopsychického i fyzického zneužívání vlastní osoby
Kompetence občanské:
Na úrovni předmětu Český jazyk a literatura jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových
kompetencí využívány následující postupy:
 rozpoznáváme společně se žáky prvky rasismu
 vedeme žáky k běžné komunikaci s ostatními dospělými
 vedeme žáky k chápání jazyka, jako historického jevu, odrážejícího historický a kulturní vývoj
národa a jako nástroj celoživotního vzdělávání
 rozvíjíme u žákůpozitivní vztah k mateřskému jazyku pro rozvoj osobního i kulturního bohatství
Kompetence pracovní:
Na úrovni předmětu Český jazyk a literatura jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 vedeme žáky k používání základních pracovních dovedností a postupů, aby mohli rozšiřovat své
komunikační schopnosti
 připravujeme žáky užívat dané pracovní postupy, návody, aby se orientovali v jednoduchém textu
 umožňujeme žákům koncentrovat se na pracovní výkon a jeho dokončení
 vedeme žáky k porovnávání výsledků své práce s výsledky ostatních
 objasňujeme žákům představu o pracovních činnostech běžných profesí
 nacházíme se žáky využití získaných znalostí a zkušeností
 směrujeme žáky k postupnémuosvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel
zejména těmito metodami, formami a prostředky:
 pozorováním žáka ve vyučovací hodině a vyhodnocováním jeho práce;
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Název předmětu

Český jazyk








hodnocením samostatných školních i domácích prací;
soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování;
různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové apod.);
analýzou výsledků činnosti žáka;
zachycováním žákova posunu formou žákovského portfolia;
konzultacemi s ostatními učiteli, případně s odbornými pracovníky poradenských a zdravotnických
zařízení;
 učitel aktivně vyhledává efektivní způsoby hodnocení žáka (omezuje málo efektivní zkoušení před
tabulí);
 skupinová práce, kde není možní objektivně zhodnotit podíl výsledků jednotlivých členů skupiny,
obvykle nebývá klasifikována, je pouze hodnocena.
Žák je za své výkony hodnocen průběžně. Učitel oznamuje žákovi svoje hodnocení žákova výsledku,
v případě klasifikace známkou doplní slovně klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.
Učitel vede žáky k sebehodnocení. Spolu se žákem hledá možnosti pro dosažení lepšího výsledku.
Učitelé dbají na rovnoměrné rozvržení rozsáhlejších prací. Celohodinová práce může být pouze
jedna v jednou vyučovacím dnu. Takové práce jsou předem ohlášeny v týdenním plánu pokud je vytvářen,
nebo je koordinuje třídní učitel.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o hodnocení žáka.
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

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

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
čte s porozuměním přiměřený text

Učivo
obrázkové čtení
čtení jako zdroj informací
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Český jazyk

1. ročník

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
vybaví si mluvený pokyn
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
rozhovoru
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
dýchá a volí vhodné tempo řeči

volí správné tempo řeči a melodii hlasu podle
interpinkce

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký
mluvený projev
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky
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

tvoří krátký mluvený projev

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální

spojuje písmena ve slabiky či slova

píše čitelně písmena i číslice

píše adresu, pozdrav z prázdnin
zaznamenat slyšené
praktické (kontakt s mluvčím)
komunikace závislá na situaci (pozdrav, oslovení,
omluva, prosba)
základní komunikační pravidla (oslovení, střídání rolí
mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování)
melodie hlasu podle interpunkce
základní techniky mluveného projevu (tvoření hlasu a
výslovnost)
věta jednoduchá
základní techniky mluveného projevu (tvoření hlasu a
výslovnost)

rozvíjení jemné motoriky a pohybové koordinace
základní hygienické návyky

psaní písmen, slabik, slov, vět, číslic
psaní slov a krátkých vět
píše adresu, pozdrav z prázdnin
technika čtení od písmen ke větám
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Český jazyk
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a 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-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves
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
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

1. ročník

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, odlišuje
krátké a dlouhé samohlásky

čte a poznává významy slov (opačný význam)

vyvozování hlásek a písmen

rozvoj zrakového a sluchového vnímání
sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek,
souhlásek a souhláskových skupin
věcné čtení (pozorné, soustředěné)
význam slov
protiklady

poznává slova podle zobecněného významu (děj, věc,
vlastnost)

slova a pojmy (rozvoj fantazie)

užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
slov

tvary slov podle významu věty

odůvodňuje a píše správně dě, tě, ně, velká písmena na velká písmena na začátku věty a u vlastních jmen
začátku věty a u vlastních jmen
psaní dě, tě, ně

přednáší zpaměti ve vhodném tempu literární texty
přiměřené věku

poslech literárních textů (pohádky, vyprávění, říkanky,
hádanky, básně)
základní literární pojmy (rozpočitadlo, hádanka,
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Český jazyk

1. ročník

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

rozliší veršování od ostatního textu

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

rozpozná pohádku

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a podle svých schopností

výtvarně zobrazí obsah pohádky
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího

říkanka, báseň, pohádka; spisovatel, ilustrátor, básník,
kniha, čtenář, divadelní představení (herec, loutky),
rým)
tvořivé činnosti s literárním textem
přednes vhodných literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
dramatizace
vlastní výtvarný doprovod
melodie hlasu podle interpunkce

pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele tvořivé činnosti s literárním textem
a podle svých schopností
volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
vlastní výtvarný doprovod
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

•Druzí jako zdroj informací o mně, já jako zdroj.
•Organizace vlastního času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
•Tvořivost v mezilidských vztazích (možnosti chování v různých situacích)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
•Mezilidské vztahy, chování; etické zvládání konkurence a soutěže
•Role v týmu; funkce každého jednotlivce v týmu jako celku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
•Poznávání se navzájem ve školní třídě; schopnost empatie
•Prezentace názorů, schopnost respektovat rozhodnutí většiny a odlišit názor svůj od ostatních
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
•Empatie a pohled na svět očima druhého, vcítění se do situace a do konkrétní postavy
•Zamyšlení nad třídním kolektivem, spolužáky, vztahy
•Podpora a pomoc, sdílení radosti s druhými
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Český jazyk

1. ročník
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita

• co je multikulturalita současného světa
•multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování (co nám přináší)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
•Cvičení pozornosti a soustředění.
•Paměť, učení, rozvoj schopnosti poznávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
•přítomnost mediálních sdělení v našem život
•nebezpečí médií
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
•rozbor mediálních sdělení azpůsob, jak na nás působí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
•tvorba a prezentace mediální zprávy
•roste vliv elektronických médií. Kam se ubírají?
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

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

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

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
čte s porozuměním přiměřený text (pravidelné dýchání) čtení
technika čtení od slov k větám jednoduchým s více
slovy
rozlišení smutného a veselého textu
volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
tvoří jednoduché věty, při samostatném dokončení
věta jednoduchá
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Český jazyk
sdělení
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným
pokynům přiměřené složitosti

2. ročník
textu
seznamuje se s technikami tichého čtení
přiměřeně reaguje na mluvený pokyn

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v používá základní komunikační pravidla v rozhovoru
rozhovoru
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně
volí tempo, melodii řeči k obsahu čteného či mluveného
dýchá a volí vhodné tempo řeči
textu, hospodaří s dechem
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních
situacích

čtení
naslouchání
základní techniky mluveného projevu (tvoření hlasu s
intonací)
základní komunikační pravidla (zahájení dialogu)
melodie hlasu podle obsahu věty

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

píše slova, krátké věty

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná

člení slova na slabiky

zvuková stránka jazyka
dodržovat správné tempo řeči
dodržovat intonaci podle postoje mluvčího
písemný projev
plynulé psaní slov
úprava - vzdálenost mezi slovy
opis psacího písma a přepis jednoduchého tištěného
textu
analytické činnosti s textem

užívá správně krátké a dlouhé samohlásky

zaznamenat slyšené

poznává významy slov (opačný význam,slova nadřazená, slova a pojmy (rozvoj fantazie)
podřazená)
význam slov
protiklady
slova nadřazená a podřazená
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary
tvarosloví
slov
tvary slov podle významu věty

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a odůvodňuje a píše správně dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě,

velká písmena na začátku věty a u vlastních jmen
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Český jazyk

2. ročník

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
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

velká písmena na začátku věty a u vlastních jmen

psaní dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a
tvoří je pomocí daných slov

druhy vět

čte a přednáší zpaměti ve vhodném tempu literární
texty přiměřené věku

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

vyhledá ve verších rýmy

zážitkové čtení a naslouchání
přednes vhodných literárních textů
pohádky, vyprávění, říkanky, hádanky, básně, bajky

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

výtvarně zobrazí obsah textů podle svých schopností

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

porozumí písemným nebo ústním pokynům

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

volí vhodné jazykové i mimojazykové prostředky ke
komunikaci

rozpozná pohádku od ostatního textu

analytické činnosti s textem
pohádky, vyprávění, říkanky, hádanky, básně, bajky
hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka
tvořivé činnosti s literárním textem
vlastní výtvarný doprovod
naslouchání
zaznamenat slyšené
základní techniky mluveného projevu (tvoření hlasu s
intonací)

tvoří krátké mluvní či písemné projevy na základě
vlastních zážitků
dodržuje základní hygienické návyky během psaní a
čtení
zpětně kontroluje svůj písemný projev

tvoření vlastních literárních textů

seřadí obrázky podle posloupnosti a dokáže podle nich
vyprávět příběh

dějová posloupnost

základní hygienické návyky
sebekontrola
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Český jazyk

2. ročník

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
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
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
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

vyjadřuje své pocity z přečteného textu
rozliší podstatná jména a slovesa
rozlišuje zvukovou a grafickou stránku slov

diskuze nad přečteným textem
podstatná jména, slovesa
zvuková stránka jazyka
grafická stránka jazyka

třídí slova dle zadaného klíče

slovní zásoba a tvoření slov

spojuje věty jednoduché do souvětí vhodným
spojovacím výrazem
odůvodňuje a píše správně i/y po měkkých a tvrdých
souhláskách

jednoduchá souvětí (se spojkou a, i)

odůvodňuje a správně píšu ú/ů

psaní ú/ů

napíše svou adresu s uvědoměním si velkých písmen

adresa, pozdrav, dopis

psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách,
seznámení s obojetnými souhláskách

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání



cvičení pozornosti a soustředění
techniky zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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Český jazyk

2. ročník




tvořivost v mezilidských vztazích (např. řešení konfliktů)
vlastní tvorba
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá






rodinné příběhy
zážitky a zkušenosti z Evropy
život dětí v jiných zemích
lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy







schopnost empatie
rozvoj schopnosti pohledu na svět očima druhého
zamýšlení nad třídním kolektivem
podpora a pomoc
sdílení radosti s ostatními
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice





Rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, chyby při poznávání lidí
způsoby rozhodování jednotlivce, skupiny
role v týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace




rozvoj komunikačních dovedností (verbálních i neverbálních)
prezentace názorů, schopnost respektovat názor druhého
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí





vztah k sobě samému
organizace vlastního času
moje tělo, moje psychika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita



multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení





vliv elektronických médií
psaní recenzí (např. na knihu)
vzbuzení zájmu v mediálním sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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2. ročník

rozlišení základní funkce mediálního sdělení
rozlišení důležitosti informací
využívání internetu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality





přítomnost mediálních sdělení v našem životě
odlišnosti zpráv v jednotlivých mediích
nebezpečí médií
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá
sdělení

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
čte s porozuměním přiměřený text
tvoří složitější jednoduché věty souvislého textu

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty
užívá tiché čtení
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v respektuje základní komunikační pravidla
rozhovoru

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

udržuje čitelnost psaného projevu

Učivo
souvislé čtení vět (praktické a věcné)
orientace v jednodušším čteném textu
souvislé a srozumitelné vypravování
plynulé psaní vět
úprava při psaní slov a vět
souvislé čtení vět (praktické a věcné)
základní komunikační pravidla (respektování postoje
mluvčího a posluchače)
komunikační žánry – pozdrav, oslovení, omluva,
prosba, vypravování
základní hygienické návyky
úprava při psaní slov a vět
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Český jazyk
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-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova
opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná
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
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
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
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i
zvukové prostředky
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

3. ročník
dodržuje základní hygienické návyky při čtení i při psaní základní hygienické návyky
převádí slova z mluvené do psané podoby

psaní slov podle diktátu

dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slov

úprava při psaní slov a vět
psaní slov podle diktátu

přepíše složitější text přiměřené délky

přepis tištěného textu

poznává významy slov (opačný význam, slova
nadřazená, podřazená, souřadná)

slovní zásoba a tvoření slov

vyhledává slova příbuzná

slovní zásoba a tvoření slov

rozlišuje v textu slovní druhy
píše i /y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných
slovech

slovní druhy
kořen slova a část předponová
psaní i/y po měkkých, tvrdých a obojetných
souhláskách

tvoří různé druhy vět a rozlišuje je v textu

rozlišovat podle intonace různé druhy vět

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými
spojkami a jinými spoj. výrazy

jednoduchá souvětí s různými spojkami
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Český jazyk

3. ročník

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

čte a přednáší zpaměti ve vhodném tempu literární
texty přiměřené věku

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

tvoří jednoduché rýmy podle svých schopností

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

rozliší pohádku od bajky

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

vyjadřuje své pocity z přečteného textu (slovně i
výtvarně)

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

rozumí mluveným a psaným pokynům

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v dbá na srozumitelnost své výslovnosti
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

hospodaří se svým dechem během mluveného projevu
a volí adekvátní tempo řeči

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

volí vhodné jazykové a mimojazykové prostředky v
komunikačních situacích

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

vytvoří krátký mluvený projev na základě svých zážitků

melodie hlasu podle obsahu textu
základy techniky mluveného projevu (slovní přízvuk a
rytmizace)
přednes vhodných literárních textů
tvořivé činnosti s literárním textem
tvoření vlastních literárních textů
poslech literárních textů
základní literární pojmy
hádanka, báseň, pohádka, bajka
vyjádření svých pocitů
volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
vlastní výtvarný doprovod
souvislé čtení vět (praktické a věcné)
naslouchání
melodie hlasu podle obsahu textu
mluvený projev
základy techniky mluveného projevu (slovní přízvuk a
rytmizace)
souvislé a srozumitelné vypravování
mluvený projev
základy techniky mluveného projevu (slovní přízvuk a
rytmizace)
souvislé a srozumitelné vypravování
zdvořilé naslouchání v kontaktu s partnerem
základy techniky mluveného projevu (slovní přízvuk a
rytmizace)
základní komunikační pravidla (respektování postoje
mluvčího a posluchače)
mluvený projev
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3. ročník

mluvený projev
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti seřadí obrázky podle dějové posloupnosti
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
rozliší zvukovou a grafickou podobu jazyka
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného porovnává a třídí slova podle zadaného klíče
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen
a sloves

používá ve svém projevu správné gramatické tvary

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

rozlišuje vyjadřování v próze a poezii

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

pracuje tvořivě s literárním textem

souvislé a srozumitelné vypravování
dějová posloupnost
analyticko-syntetické činnosti s textem

slova a pojmy (rozvoj fantazie)
význam slov
tvarosloví
slovní druhy
tvary slov podle pádové otázky
pravopis
velká písmena u vlastních jmen, místních pojmenování
psaní i/y po měkkých, tvrdých a obojetných
souhláskách
základní literární pojmy
hádanka, báseň, pohádka, bajka
nadpis k souvislému textu
tvořivé činnosti s literárním textem
dramatizace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice




Rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, chyby při poznávání lidí
způsoby rozhodování jednotlivce, skupiny
role v týmu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí





vztah k sobě samému
organizace vlastního času
moje tělo, moje psychika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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3. ročník




rozvoj komunikačních dovedností (verbálních i neverbálních)
prezentace názorů, schopnost respektovat názor druhého
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita




tvořivost v mezilidských vztazích (např. řešení konfliktů)
vlastní tvorba
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy







schopnost empatie
rozvoj schopnosti pohledu na svět očima druhého
zamýšlení nad třídním kolektivem
podpora a pomoc
sdílení radosti s ostatními
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání




cvičení pozornosti a soustředění
techniky zapamatování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení





rozlišení základní funkce mediálního sdělení
rozlišení důležitosti informací
využívání internetu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality





přítomnost mediálních sdělení v našem životě
odlišnosti zpráv v jednotlivých mediích
nebezpečí médií
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení





vliv elektronických médií
psaní recenzí (např. na knihu)
vzbuzení zájmu v mediálním sdělení



multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení




kritické čtení zprávy a rozpoznání chyby
rozeznání stereotypů

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
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3. ročník
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá






rodinné příběhy
zážitky a zkušenosti z Evropy
život dětí v jiných zemích
lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

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

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

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

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
čte s porozuměním přiměřeně náročný text potichu i
nahlas

Učivo

čtení
praktické čtení (technika čtení souvislého textu,
plynulé a pozorné)
melodie hlasu podle interpunkce
věcné čtení (čtení jako zdroj informací, vyhledávací
čtení)
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru s praktické (kontakt s mluvčím)
jednotlivcem či skupinou
mluvený projev
základní techniky mluveného projevu (tvoření hlasu a
výslovnost)
komunikace závislá na situaci (pozdrav, oslovení,
omluva, prosba, telefonický rozhovor)
základní komunikační pravidla (oslovení, střídání rolí
mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování)
volí správné tempo řeči podle obsahu výpovědi
mluvený projev
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4. ročník

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

tvoří přiměřeně náročný mluvený projev

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě píše čitelně souvislý, srozumitelný text, na který umí
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
sestavit osnovu
dodržením časové posloupnosti

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

vede správně dialog, telefonický rozhovor

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
situace
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
formální jednoduché komunikační žánry

rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost

základní techniky mluveného projevu (tvoření hlasu a
výslovnost)
modulace souvislé řeči ( tempo, intonace, přízvuk)
mluvený projev
základní techniky mluveného projevu (tvoření hlasu a
výslovnost)
komunikace závislá na situaci (pozdrav, oslovení,
omluva, prosba, telefonický rozhovor)
základní komunikační pravidla (oslovení, střídání rolí
mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování)
mimojazykové prostředky řeči (pantomima)
modulace souvislé řeči ( tempo, intonace, přízvuk)
písemný projev
psaní přiměřeného textu s respektováním úpravy
pozvánka, vzkaz, omluvenka,jednoduchý popis,
vypravování, vyplnění jednoduchých tiskopisů
tvořivé činnosti s literárním textem
tvoření vlastních literárních textů
naslouchání
praktické (kontakt s mluvčím)
komunikace závislá na situaci (pozdrav, oslovení,
omluva, prosba, telefonický rozhovor)
základní komunikační pravidla (oslovení, střídání rolí
mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování)
modulace souvislé řeči ( tempo, intonace, přízvuk)
tvoření tvarů slov podle pádové otázky

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikace závislá na situaci (pozdrav, oslovení,
komunikační žánry
omluva, prosba, telefonický rozhovor)
základní komunikační pravidla (oslovení, střídání rolí
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4. ročník

mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování)
pozvánka, vzkaz, omluvenka,jednoduchý popis,
vypravování, vyplnění jednoduchých tiskopisů
velká písmena u místních pojmenování
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
porovnává významy slov (opačný význam, slova
význam slov
stejného nebo podobného významu a slova
nadřazená, podřazená, souřadná, slova stejného nebo slova jednoznačná
vícevýznamová
podobného významu, slova vícevýznamová)
slova nadřazená, podřazená, souřadná
seznámení se slovy mnohoznačnými (různé slovní
druhy)
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou slovní zásoba a tvoření slov
předponovou a koncovku
a koncovku podle vzorů podstat. jmen
kořen slova, část předponová, příponová a koncovka
psaní -ě/ -je v souvislosti s předponami
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov rozlišuje v textu slovní druhy plnovýznamových slov a
slovní druhy
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém využívá je v gramaticky správných tvarech
tvoření tvarů slov podle pádové otázky
mluveném projevu
určování pádů
souvětí s určováním druhů slov – základní skladební
dvojice (počet vět)
koncovky podstatných jmen podle vzorů
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné vyhledává slova spisovná a nespisovná
tvoření tvarů slov podle pádové otázky
tvary
koncovky podstatných jmen podle vzorů
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
vyhledává základní skladební dvojici
skladba
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
souvětí s určováním druhů slov – základní skladební
věty
dvojice (počet vět)
shoda přísudku s podmětem
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
odlišuje větu jednoduchou a souvětí
souvětí s určováním druhů slov – základní skladební
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
dvojice (počet vět)
souvětí s různými spojovacími výrazy
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle užívá vhodné spojovací výrazy, podle potřeby je
souvětí s různými spojovacími výrazy
potřeby projevu je obměňuje
obměňuje
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných píše i /y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných psaní i/y po obojetných souhláskách
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4. ročník

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

slovech
seznamuje se se shodou přísudku s podmětem

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

rozpozná různé literární žánry

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává vyjadřuje své pocity z přečteného textu (slovně i
je
výtvarně)

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

při jednoduchém rozboru literárních textů používá
elementární literární pojmy

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
reklamě

rozlišuje podstatné informace v textu

skladba
shoda přísudku s podmětem
vyprávění, náročnější básně, balady, povídky
základní literární pojmy
bajka, povídka, balada
modulace souvislé řeči ( tempo, intonace, přízvuk)
vyjádření svých pocitů
dramatizace jednoduchých scének
vlastní výtvarný doprovod
volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
základní literární pojmy
praktické čtení (technika čtení souvislého textu,
plynulé a pozorné)
orientace v jednodušším textu

rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě

věcné čtení (čtení jako zdroj informací, vyhledávací
čtení)
orientace v jednodušším textu
věcné čtení (čtení jako zdroj informací, vyhledávací
čtení)
věcné (pozorné, soustředěné)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice





role v týmu
funkce jednotlivce jako součást týmu
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, chyby při poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání



cvičení pozornosti a soustředění
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4. ročník

rozvoj smyslového vnímání
techniky zapamatování
rozvoj schopnosti učení
techniky poznávání, řešení problémů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy







empatie a pohled na svět očima druhého
vcítění se do situace a do konkrétní postavy
vztahy v kolektivu a mezi spolužáky
podpora a pomoc
sdílení pocitů s druhými
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita




tvořivost v mezilidských vztazích
vlastní tvorba
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace







specifické komunikační dovednosti
komunikace v různých situacích
nonverbální komunikace
dialog
prezentace názorů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí




druzí jako zdroj informací o mně
organizace času
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita




multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování
poznávání vlastního kulturního zakotvení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality




základní funkce mediálního sdělení
způsob zpracování informací
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4. ročník

struktura reklamních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení





nebezpečí mediálních sdělení
odlišnosti typů sdělení v médiích
rozlišení uměleckého a infomativního obsahu sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti





kritické hodnocení a odstup od sdělení
postupy při tvorbě mediálního sdělení
strategie a účinky na cílové skupiny
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení





vliv elektronických médií
analytický přístup ke sdělení
vzbuzení zájmu při tvorbě mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení





kritické čtení zprávy a rozeznání chyb
genderové stereotypy v médiích
rozeznání stereotypů
Český jazyk
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
čte s porozuměním přiměřeně náročný text potichu i

Učivo
čtení
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5. ročník

texty potichu i nahlas

nahlas

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost
jednoduchého sdělení

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu
vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

praktické čtení (technika čtení souvislého textu,
plynulé a pozorné)
znalost orientačních prvků v textu
znalost orientačních prvků v textu

znalost orientačních prvků v textu
věcné čtení (čtení jako zdroj informací, vyhledávací
čtení, klíčová slova)
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a
mluvený projev
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
zapamatuje si z něj podstatná fakta
základní techniky mluveného projevu (tvoření hlasu a
výslovnost)
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
komunikace závislá na situaci (vzkaz, telefonický
zanechá vzkaz na záznamníku
rozhovor, oznámení, zpráva, dialog na základě
obrazového materiálu )
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v
nalézá manipulativní komunikaci v reklamě
znalost orientačních prvků v textu
reklamě
mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru s praktické (kontakt s mluvčím)
tempo podle svého komunikačního záměru
jednotlivcem či skupinou
základní komunikační pravidla (střídání rolí mluvčího a
posluchače)
zdvořilé vystupování, zahájení a ukončení dialogu)
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a
volí správné tempo, přízvuk, intonaci a pauzy podle
melodie hlasu podle interpunkce
tempo podle svého komunikačního záměru
svého komunikačního záměru
praktické (kontakt s mluvčím)
modulace souvislé řeči ( tempo, intonace, přízvuk)-v
rozsáhlejším projevu
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří
písemný projev
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s
krátký mluvený nebo písemný projev
psaní přiměřeného textu s respektováním úpravy
dodržením časové posloupnosti
oznámení, popis, vypravování, inzerát, vyplnění
tiskopisů (přihláška, dotazník)
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou
vhodně užívá spisovnou a nespisovnou výslovnost v
spisovný a nespisovný jazyk
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační
písemném i mluveném projevu
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5. ročník

situace
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné
tvary
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
píše čitelně souvislý text
formální jednoduché komunikační žánry

písemný projev
psaní přiměřeného textu s respektováním úpravy
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova
určuje významy slov (opačný význam, slova nadřazená, slovní zásoba a tvoření slov
stejného nebo podobného významu a slova
podřazená, souřadná, slova stejného nebo podobného slova nadřazená, podřazená, souřadná
vícevýznamová
významu, slova vícevýznamová)
kořen slova, část předponová, příponová a koncovka
užívání slov mnohoznačných
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou slovní zásoba a tvoření slov
předponovou a koncovku
a koncovku podle vzorů podstat. jmen, přídavných jmen kořen slova, část předponová, příponová a koncovka
tvrdých a měkkých)
psaní -ě/ -je v souvislosti s předponami
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov rozlišuje v textu slovní druhy plnovýznamových slov a
tvarosloví
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém využívá je v gramaticky správných tvarech
slovní druhy
mluveném projevu
tvoření tvarů slov podle pádové otázky
určování pádů
koncovky podstat.jmen podle vzorů
koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvoří slova spisovná z nespisovných
spisovný a nespisovný jazyk
tvary
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v
vyhledává a tvoří základní skladební dvojici a v neúplné skladba
neúplné základní skladební dvojici označuje základ
skladební dvojici označuje základ věty
shoda přísudku s podmětem
věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí,
změní větu jednoduchou v souvětí
vícečetná souvětí s určováním druhů slov – základní
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
skladební dvojice (počet vět)
souvětí s různými spojovacími výrazy-podle obsahu
výpovědi
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle užívá vhodné spojovací výrazy, podle potřeby je
souvětí s různými spojovacími výrazy-podle obsahu
potřeby projevu je obměňuje
obměňuje
výpovědi
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných píše i /y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných pravopis

63

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Plavská škola
Český jazyk
souhláskách
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického
pravopisu

5. ročník

psaní i/y po obojetných souhláskách
pravopis
shoda přísudku s podmětem
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu přednes vhodných literárních textů
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
literární texty
dramatizace pohádky, balady, bajky apod.
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i
tvoří vlastní literární texty na dané téma podle svých
tvořivé činnosti s literárním textem
formální jednoduché komunikační žánry
schopností
tvoření vlastních literárních textů
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
rozpozná různé literární žánry
základní literární pojmy
neuměleckých textů
bajka, povídka, balada
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává vyjadřuje své pocity z přečteného textu a zaznamenává vyjádření pocitů vyplývajících z obsahu
je
je
vlastní výtvarný doprovod
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává při jednoduchém rozboru literárních textů používá
volná reprodukce přečteného textu
je
elementární literární pojmy
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů
základní literární pojmy
používá elementární literární pojmy
bajka, povídka, balada
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a
rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů poslech literárních textů
neuměleckých textů
vyprávění, náročnější básně, balady, povídky,
uměleckého a neuměleckého textu
základní literární pojmy
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí




slovech a slovech příbuzných
používá shodu přísudku s podmětem podle pravidel

druzí jako zdroj informací o mně
organizace času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy







empatie a pohled na svět očima druhého
vcítění se do situace a do konkrétní postavy
vztahy v kolektivu a mezi spolužáky
podpora a pomoc
sdílení pocitů s druhými
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5. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání







cvičení pozornosti a soustředění
rozvoj smyslového vnímání
techniky zapamatování
rozvoj schopnosti učení
techniky poznávání, řešení problémů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace







specifické komunikační dovednosti
komunikace v různých situacích
nonverbální komunikace
dialog
prezentace názorů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita




tvořivost v mezilidských vztazích
vlastní tvorba
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice





role v týmu
funkce jednotlivce jako součást týmu
rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech, chyby při poznávání lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení





nebezpečí mediálních sdělení
odlišnosti typů sdělení v médiích
rozlišení uměleckého a infomativního obsahu sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita




multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování
poznávání vlastního kulturního zakotvení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality



základní funkce mediálního sdělení
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5. ročník

způsob zpracování informací
struktura reklamních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení





vliv elektronických médií
analytický přístup ke sdělení
vzbuzení zájmu při tvorbě mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti





kritické hodnocení a odstup od sdělení
postupy při tvorbě mediálního sdělení
strategie a účinky na cílové skupiny
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení





kritické čtení zprávy a rozeznání chyb
genderové stereotypy v médiích
rozeznání stereotypů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu




tvorba časopisu
ochrana autorských práv
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení




novinářské žánry
tisková konference
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5.3 Matematika
1. ročník
5
Povinný

2. ročník
5
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
5
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
5
5
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

25

Matematika

Matematika a její aplikace
Vyučovací předmět Matematika je již svou podstatou zaměřen především na rozvoj dovedností žáků.
Tím jsou dány i metody práce zaměřené zejména na samostatnou práci žáků, na řešení problémů, na
práci ve skupinách, sebekontrolu, didaktické hry, počtářské soutěže, s důrazem na činnostní charakter
učení. Při tom si žáci osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití,
rozvíjí paměť, přesnost, logické, kombinatorické a abstraktní myšlení.
Předmět směřuje k tomu, aby na základě pochopení, rozboru, matematizace reálné situace a užití
vhodného matematického aparátu byli žáci schopni řešit situace běžného života.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah je rozdělen do 4 oblastí:
předmětu (specifické informace o předmětu
 Čísla a početní operace (respektive Číslo a proměnná)
důležité pro jeho realizaci)
 Závislosti, vztahy a práce s daty
 Geometrie v rovině a v prostoru
 Nestandardní aplikační úlohy a problémy
V tématickém okruhu Čísla a početní operace (respektive Číslo a proměnná) si žáci osvojují aritmetické
operace, získávají údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním, seznamují se
s pojmem proměnná a její úlohou při matematizaci reálné situace.
Prostřednictvím tématického okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty zkoumají žáci změny a závislosti,
se kterými se setkávají. Tyto zpracovávají do tabulek. Žáci směřují k pochopení pojmu funkce.
V tématickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a popisují rovinné útvary a tělesa,
měří je, provádí výpočty (obvod, obsah, objem, povrch), určují vzájemnou polohu útvarů. Zkoumání
tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů z běžného života.
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Název předmětu

Matematika
Při práci na Nestandardních aplikačních úlohách a problémech rozvíjejí žáci své logické myšlení, řeší
problémové situace, třídí údaje, provádí náčrty. Tento tématický okruh umožňuje podchytit i méně
úspěšné žáky.
Vyučovací předmět Matematika je vyučován ve všech ročnících, v každém ročníku je mu věnováno 5
hodin (z toho vždy 1 hod. disponibilní dotace).
Výuka probíhá především v kmenových třídách, případně je využívána učebna Informatiky.
Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu jsou zařazována průřezová témata: Osobnostní a
sociální výchova (Rozvoj schopností poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita, Kooperace
a kompetice), Environmentální výchova (zařazování úloh s ekologickou tématikou)

 Matematika a její aplikace
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Na úrovni předmětu Matematika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové následující postupy:
kompetence žáků
 podporujeme u žáka rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním
vhodných problémových úkolů, logických úloh, matematických hádanek, kvízů, rébusů apod.;
 vytváříme u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení
úloh), které žák efektivně využívá při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe.
 informace získáváme různými způsoby, podporujeme pozorování a experiment, vyvozování a
vytváření vlastních závěrů; pracujeme s různými informačními zdroji;
Kompetence k řešení problémů:
Na úrovni předmětu Matematika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 nabízíme žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k
samostatnému uvažování a řešení problémů;
 podporujeme u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh;
 nabízíme nové úkoly a problémy, u kterých žáci mohou aplikovat známé a osvědčené postupy
řešení;
 provádíme se žáky rozbor úkolu (problému) - tvoříme plán jeho řešení, odhadujeme výsledky,
volíme správný postup k vyřešení problému a k vyhodnocujeme správnost výsledku vzhledem k
zadání;
Integrace předmětů
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Název předmětu

Matematika



poskytujeme žákům prostor pro vyslovování hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a pro
jejich ověření.
Kompetence komunikativní:
Na úrovni předmětu Matematika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 nabízíme žákům příležitost využívat informační a komunikační prostředky pro řešení úkolů i pro
komunikaci a spolupráci s ostatními;
 provádíme rozbory úloh a vedeme žáky k pochopení textu, výběru podstatného a k výstižné a
logické formulaci problému;
 diskutujeme s žáky možné způsoby řešení a vedeme je k vhodné argumentaci při obhajobě
vlastního názoru;
 užíváme matematického jazyka včetně matematické symboliky;
 pracujeme s grafy, tabulkami, diagramy apod.. tak, aby byl žák schopen zjistit potřebné údaje a
také je přehledně a logiky zpracovat (do textu, tabulky, náčrtu, grafu apod.).
Kompetence sociální a personální:
Na úrovni předmětu Matematika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 pracujeme ve skupinách, snažíme se o efektivní spolupráci všech členů skupiny a o zodpovědnost
každého člena skupiny za výsledek společné práce;
 zkoušíme si plnit různé role na úrovni skupiny a s nimi spojené úkoly, čerpáme ze zkušeností a
znalostí ostatních;
 v případě potřeby není ostudou požádat o pomoc, pomoc může poskytnout i spolužák.
Kompetence občanské:
Na úrovni předmětu Matematika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 nabízíme dostatečné množství situací k propojení problematiky dítěte, jeho zájmové činnosti a
společnosti (slovní úlohy, kvízy, hádanky);
 zařazujeme úlohy s ekologickou problematikou.
Kompetence pracovní:
Na úrovni předmětu Matematika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
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Způsob hodnocení žáků

Matematika
následující postupy:
 nabízíme žákům projekty a další činnosti (modelování a výroba různých těles), ve kterých se mimo
jiné budou učit zvládat základní pracovní činnosti (práci s různými materiály – papírem, textilem,
dřevem, kovem);
 pracujeme s kalkulačku a užíváme ji v situacích, kdy usnadní a urychlí výpočet, vedeme žáky
k jejímu účelnému využití;
 vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce;
 ukazujeme možnosti uplatnění v zájmu vlastního rozvoje žáků a přípravy na budoucnost.
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel
zejména těmito metodami, formami a prostředky:
 pozorováním žáka ve vyučovací hodině a vyhodnocováním jeho práce;
 hodnocením samostatných školních i domácích prací;
 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování;
 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové apod.);
 analýzou výsledků činnosti žáka;
 zachycováním žákova posunu formou žákovského portfolia;
 konzultacemi s ostatními učiteli, případně s odbornými pracovníky poradenských a zdravotnických
zařízení;
 učitel aktivně vyhledává efektivní způsoby hodnocení žáka (omezuje málo efektivní zkoušení před
tabulí);
 skupinová práce, kde není možní objektivně zhodnotit podíl výsledků jednotlivých členů skupiny,
obvykle nebývá klasifikována, je pouze hodnocena.
Žák je za své výkony hodnocen průběžně. Učitel oznamuje žákovi svoje hodnocení žákova výsledku,
v případě klasifikace známkou doplní slovně klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.
Učitel vede žáky k sebehodnocení. Spolu se žákem hledá možnosti pro dosažení lepšího výsledku.
Učitelé dbají na rovnoměrné rozvržení rozsáhlejších prací. Celohodinová práce může být pouze
jedna v jednou vyučovacím dnu. Takové práce jsou předem ohlášeny v týdenním plánu pokud je vytvářen,
nebo je koordinuje třídní učitel.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o hodnocení žáka.
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Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 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
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
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-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického
života

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
používá přirozená čísla k modelování reálných situací,
počítá předměty v daném souboru,vytváří soubory s
daným počtem prvků
čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
zobrazí číslo na číselné ose

Učivo
číselná řada do 20, číselná posloupnost v tabulkách a
zobrazení na číselné ose
porovnávání čísel
zápis a čtení čísel
porovnávání čísel

sčítá a odčítá přirozená čísla do 20 bez přechodu 10, při
sčítání využívá komutativnost sčítání
řeší slovní úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace
seznamuje se s orientací v čase - hodina jako část dne

součet a rozdíl bez přechodu 10, zobrazení na číselné
ose
slovní úlohy s aplikací naučených početních operací

doplňuje tabulky čísly

zápis a evidence zjištěných dat pomocí šipek, ikon,
slov i tabulky

rozezná, pojmenuje a modeluje čtverec, obdélník,
trojúhelník, kruh

rovinné útvary a jejich porovnávání

porovná velikosti tvarů

rovinné útvary a jejich porovnávání

eviduje jednoduché statistické i dynamické situace
pomocí ikon, slov, šipek i tabulky

zápis a evidence zjištěných dat pomocí šipek, ikon,
slov i tabulky

hodina v denním režimu
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Matematika

1. ročník

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

rozezná a modeluje jednoduché souměrné obrazce v
rovinné útvary a jejich porovnávání
rovině
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
•Cvičení pozornosti a soustředění, rozvoj smyslového vnímání, řešení problémů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
•Role v týmu; funkce každého jednotlivce v týmu jako celku
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
•vysvětlení základních ekologických pojmů
•ochrana přírody a kulturních památek, ochrana přírody při masových sportovních, změny v krajině dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí
veřejnosti
•doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace); průmysl a
životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti);
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
•rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických
a kulturních skupinách
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
•Občan jako odpovědný člen společnosti – občanské povinnosti
•Možnosti participace na řešení problémů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
•Naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
•Organizace vlastního času
•Druzí jako zdroj informací o mně, já jako zdroj
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
•Odvaha zkusit něco nového, osvojení nové dovednosti a prezentace před třídou
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
•Empatie a pohled na svět očima druhého, podpora a pomoc, vztahy a naše skupina/třída
•Podpora a pomoc, sdílení radosti s druhými
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
•Prezentace názorů, schopnost respektovat rozhodnutí většiny a odlišit názor svůj od ostatních
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Matematika

1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
•Pomáhající a prosociální chování, odpovědnost; vytváření postojů k problémům, řešení problémů
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

2. ročník








Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
Kompetence k učení
ŠVP výstupy
počítá předměty v daném souboru po desítkách

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do100

Učivo
numerace v oboru do 100

sčítá a odčítá přirozená čísla do 100 s přechodem 10

porovnávání čísel v početních a slovních úlohách
modelace situací
rovnost a nerovnost v různých sémantických
kontextech
rovnost a nerovnost v různých sémantických
kontextech
číselná osa jako prostředek ke znázornění čísla a
číselné řady
numerace v oboru do 100

užívá násobilku 1, 2, 3, 4, 5

násobilka do 5

využívá komutativnost sčítání a násobení

numerace v oboru do 100
slovní úlohy s aplikací naučených početních operací
slovní úlohy s aplikací naučených početních operací

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

užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

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

řeší slovní úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace

zobrazí číslo na číselné ose
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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
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje
délku úsečky

2. ročník
seznamuje se s orientací v čase s aplikací na praktický
život - hodina (15, 30, 45, 60 minut)
doplňuje tabulky, číselné řady, grafy

orientace v čase

měří délku v cm

měření délky v cm

porovná velikosti tvarů a těles

orientace na čtverečkovaném papíru
práce s krychlovými tělesy a její zápis
objevování vlastností rovinných útvarů
prostorové útvary
síť krychle

zápis a evidence zjištěných dat pomocí šipek, ikon,
slov, tabulky i grafu

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše
rozezná tělesa, pojmenuje a modeluje krychli
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v
objevování vlastností rovinných útvarů
útvary v rovině
rovině
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
•pomáhání a prosociální chování, odpovědnost, vytváření postojů k problémům, řešení problémů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
•organizace vlastního času
•ostatní jako zdroj informací o mně
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
•prezentace názorů, schopnost respektovat rozhodnutí většiny a odlišit svůj názor od ostatních
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
•možnosti participace na řešení problémů
•rozhodovací dovednosti, na koho se obrátit
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
•tvořivost v mezilidských vztazích (tvorba vlastních úloh pro spolužáka s respektem k jeho možnostem)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
•co je to volba, princip výběru v každodenním životě

74

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Plavská škola
Matematika

2. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
•mezilidské vztahy, chování, etické zvládání konkurence a soutěže
•role v týmu, funkce každého jednotlivce v týmu jako celku
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
•rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
•náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí), prostředí a zdraví
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
•multikulturalita současného světa jako prostředek vzájemného obohacování
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
•Co je nebezpečné? Jak lžou média. Na co si dát pozor (snižování cen, uvedení ceny jen za půl kilogramu).
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
•předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace), důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích.
•uplatňování principu slušného chování (základní morální normy)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
•ochrana přírody při masových sportovních akcích
•doprava a životní prostředí - zdroje dopravy a jejich vlivy na prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
•kde všude se můžete potkat s komerčními sděleními
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

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

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
používá přirozená čísla k modelování reálných situací

Učivo
číselná řada do 1000

75

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Plavská škola
Matematika
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v daném souboru,
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace
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-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
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
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché
převody jednotek času
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché

3. ročník

počítá v daném souboru po stovkách do 1000

sčítání a odčítání do1000

čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do1000

číselná řada do 1000

užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

číselná řada do 1000

slovní úlohy s aplikací naučených početních operací
zobrazí číslo na číselné ose

číselná řada do 1000

pamětně sčítá a odčítá 100 a 10

sčítání a odčítání do1000

písemně sčítá a odčítá do 1000

sčítání a odčítání do1000

zaokrouhluje na 10 a na 100

zaokrouhlování

užívá násobilku 0 – 10

násobilka 0 – 10

využívá komutativnost + a •

sčítání a odčítání do1000

dělí v oboru násobilky a určí zbytek

dělení se zbytkem

řeší slovní úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní
operace
provádí jednoduché převody jednotek s aplikací na
praktický život

slovní úlohy s aplikací naučených početních operací

seznamuje se s orientací v čase s aplikací na praktický

určování hodin s přesností na minuty a převod
jednotek času
měření délky, obsahu, objemu
určování hodin s přesností na minuty a převod
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3. ročník

převody jednotek času
život (rozčlení hodinu po min.)
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického popisuje jednoduché závislosti
života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
doplňuje tabulky, schémata
čísel

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje porovnává čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, úsečku
délku úsečky
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje odhaduje délku úsečky
délku úsečky
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje měří jednoduché rovinné útvary
délku úsečky

jednotek času
jednoduché grafické znázornění z praktického života
slovní úlohy s aplikací naučených početních operací
evidence statických a dynamických situací pomocí
znaků, slov, grafů, tabulek (např. součtové
trojúhelníky, násobilkové obdélníky, hadi, pavučiny,
sčítací tabulky)
rovinné útvary a jejich porovnávání a měření
měření délky, obsahu, objemu

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

rozezná, pojmenuje a modeluje válec, kužel

rovinné útvary a jejich porovnávání a měření
měření délky, obsahu, objemu
prostorové útvary – válec, kužel

rozumí pojmům: vrchol, strana, stěna, úhlopříčka,
obvod, povrch, obsah, objem

tvorba plánu, půdorysu a nárysu stavby, zápis
konstrukce a přestavby krychlové stavby

umí pracovat s krychlovými tělesy

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

rozezná a modeluje jednoduché útvary v rovině

tvorba plánu, půdorysu a nárysu stavby, zápis
konstrukce a přestavby krychlové stavby
měření délky, obsahu, objemu
poznávání vztahu krychle a její sítě
rýsování rovinných útvarů ve čtvercové síti
pokrývání roviny parketami různých tvarů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
•ochrana přírody při masových sportovních akcích
•doprava a životní prostředí - zdroje dopravy a jejich vlivy na prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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3. ročník

•náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí), prostředí a zdraví
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
•kde všude se můžete potkat s komerčními sděleními
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
•Co je nebezpečné? Jak lžou média. Na co si dát pozor (snižování cen, uvedení ceny jen za půl kilogramu).
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
•předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace), důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích.
•uplatňování principu slušného chování (základní morální normy)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
•multikulturalita současného světa jako prostředek vzájemného obohacování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
•prezentace názorů, schopnost respektovat rozhodnutí většiny a odlišit svůj názor od ostatních
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
•mezilidské vztahy, chování, etické zvládání konkurence a soutěže
•role v týmu, funkce každého jednotlivce v týmu jako celku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
•tvořivost v mezilidských vztazích (tvorba vlastních úloh pro spolužáka s respektem k jeho možnostem)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
•pomáhání a prosociální chování, odpovědnost, vytváření postojů k problémům, řešení problémů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
•organizace vlastního času
•ostatní jako zdroj informací o mně
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
•možnosti participace na řešení problémů
•rozhodovací dovednosti, na koho se obrátit
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
•co je to volba, princip výběru v každodenním životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
•rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace 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-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve
formě zlomku
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
čte a zapisuje čísla do 1 000 000

Učivo
číselná řada do 1 000 000

písemně sčítá a odčítá čísla do 1 000 000

písemné početní operace v oboru do 1 000 000

písemně vynásobí a vydělí jednociferným číslem

písemné početní operace v oboru do 1 000 000

využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
zaokrouhluje přirozená čísla na 1 000 a 10 000

vlastnosti početních operací
zaokrouhlování

provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací vlastnosti početních operací
odhad
v oboru přirozených čísel řeší úlohy, ve kterých aplikuje písemné početní operace v oboru do 1 000 000
osvojené početní operace v celém oboru přirozených
čísel
slovní úlohy

vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí
zlomky
vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života
využívá názorných obrázků k určování 1/2,1/4, 1/3, 1/5, zlomky
1/10 celku
vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny,
zlomky
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formě zlomku
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem v oboru kladných čísel
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
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
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné
ose

4. ročník
pětiny, desetiny
porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny,
desetiny)
vyhledává a sbírá data
čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

zlomky

grafy a diagramy
grafy a diagramy

rýsuje kružnici, trojúhelník, čtverec, obdélník

rýsování základních útvarů v rovině

vypočítá obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku
sečtením délek jeho stran

výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarů
měření jednotek délky a jejich převody

určí obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě a výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarů
užívá základní jednotky obsahu
sestrojí rovnoběžky a kolmice
rovnoběžky a kolmice
rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově vyhledávání osově souměrných útvarů
souměrné útvary
přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose

zápis a čtení desetinného čísla

sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry

měření jednotek délky a jejich převody

ovládá některé řešitelské strategie (pokus-omyl,
úlohy v různých prostředích
řetězení od konce, vyčerpání všech možností, rozklad na
podúlohy, simplifikace)
má vytvořenou představu záporného celého čísla jako
adresy

propedeutika záporných čísel
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4. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice






rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech
role v týmu
funkce každého jednotlivce v týmu jako celku
jakým způsobem se rozhodujeme v každodenních situacích?
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání






cvičení pozornosti a soustředění
řešení problémů
aktivita na podporu soustředění
techniky zapamatování
Matematika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady
a kontroluje výsledky početních operací v oboru
přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní
Kompetence občanské
ŠVP výstupy
čte a zapíše čísla v oboru přirozených čísel

obor přirozených čísel

zaokrouhluje přirozená čísla

obor přirozených čísel

Učivo

provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací obor přirozených čísel
v oboru přirozených čísel
písemně sčítá a odčítá víceciferná čísla v oboru

obor přirozených čísel
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přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru
přirozených čísel
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
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-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné
ose
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné
ose
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data

5. ročník
přirozených čísel
písemně násobí víceciferná čísla

početní operace v oboru přirozených čísel
obor přirozených čísel
početní operace v oboru přirozených čísel
dělí víceciferným číslem
obor přirozených čísel
početní operace v oboru přirozených čísel
využívá při pamětném i písemném počítání
početní operace v oboru přirozených čísel
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
vlastnosti početních operací
řeší úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace slovní úlohy
v celém oboru přirozených čísel
vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny,
pětiny, desetiny
žák sčítá, odčítá a porovnává zlomky se stejným
jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny,
desetiny), pomocí názorných obrázků a tyto početní
operace zapisuje
vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí
vyjádřenou desetinným číslem na příkladech z běžného
života
přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin a
setin na číselné ose, ve čtvercové síti nebo v kruhovém
diagramu
znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá
čísla v rozmezí – 100 až + 100

zlomky

nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě

propedeutika záporných čísel

vyhledává, sbírá a třídí data
čte a sestavuje tabulky a diagramy

diagramy a grafy
diagramy a grafy

orientuje se v jízdním řádu

jízdní řády

zlomky

zlomky

desetinná čísla – desetiny, setiny (jednoduché početní
operace)
propedeutika záporných čísel
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5. ročník

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice

rýsuje rovnoběžky a kolmice

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

rýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnici

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek
jeho stran
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu
souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a
užívá základní jednotky obsahu
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

sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti osově souměrné
útvary

užití kolmic a rovnoběžek při rýsování rovinných
útvarů
rýsování základních útvarů v rovině
užití kolmic a rovnoběžek při rýsování rovinných
útvarů
měření jednotek délky a jejich převody

vyhledávání osově souměrných útvarů

vypočítá povrch obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá měření jednotek délky a jejich převody
základní jednotky obsahu
ovládá některé řešitelské strategie (pokus-omyl,
úlohy v různých prostředích
řetězení od konce, vyčerpání všech možností, rozklad na
podúlohy, simplifikace)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání






cvičení pozornosti a soustředění
řešení problémů
aktivita na podporu soustředění
techniky zapamatování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice






rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech
role v týmu
funkce každého jednotlivce v týmu jako celku
jakým způsobem se rozhodujeme v každodenních situacích?
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5.4 Informatika
1. ročník
0

2. ročník
0

3. ročník
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
0
0
0

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

1

Informatika

Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět Informatika je již svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků, nikoliv znalostí a
vědomostí. Tím jsou dány i metody práce zaměřené především na samostatnou práci žáků, na řešení
problémů, na práci ve skupinách, sebekontrolu, s důrazem na činnostní charakter učení. Žáci získávají
základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky (základy práce s počítačem a softwarem) a moderních
informačních technologií, učí se vyhledávat, zpracovávat informace, rozvíjejí své komunikační dovednosti
prostřednictvím internetu, jsou vedeni k prezentaci výsledků své práce. Předmět směřuje k tomu, aby žák
získané dovednosti uplatnil pro vlastní rozvoj v dalších vzdělávacích oblastech.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah je rozdělen do 3 oblastí:
předmětu (specifické informace o předmětu
 Základy práce s počítačem
důležité pro jeho realizaci)
 Zpracování a využití informací
 Vyhledávání informací a komunikace
Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 3.ročníku a je mu věnována 1 hodina týdně. Výuka probíhá
v učebně Informatiky. Pokud to umožňují možnosti, je výuka organizována tak, aby každý žák mohl
pracovat u vlastního počítače.
Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Informatika jsou začleněny tématické celky z průřezových
témat Osobnostní a sociální rozvoj
(Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Komunikace), Environmentální výchova (Vztah
člověka a prostředí), Mediální výchova (Tvorba mediálního sdělení).
Integrace předmětů
 Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie: společné

Kompetence k učení:
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Informatika
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Na úrovni předmětu Informatika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové následující postupy:
kompetence žáků
 seznamujeme žáky s vhodnými metodami, nabízíme jim mnemotechnické pomůcky a jiné
pomocné techniky;
 zprostředkováváme možnost využití výukového software ve výuce;
 pracujeme s informacemi, používáme různé informační zdroje pro jejich získání, ověřujeme jejich
správnost a věrohodnost;
 používáme terminologii;
 vedeme žáky k samostatnosti a k řízení vlastního procesu učení.
Kompetence k řešení problémů:
Na úrovni předmětu Informatika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 nabízíme žákům dostatek úloh, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému
uvažování a řešení problémů;
 podporujeme u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh;
 nabízíme nové úkoly a problémy, u kterých žáci mohou aplikovat známé a osvědčené postupy
řešení;
 provádíme se žáky rozbor úkolu (problému) - tvoříme plán jeho řešení, odhadujeme výsledky,
volíme správný postup k vyřešení problému a k vyhodnocujeme správnost výsledku vzhledem
k zadání.
Kompetence komunikativní:
Na úrovni předmětu Informatika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 využíváme informační technologie pro různé způsoby komunikace;
 vedeme žáky ke správné formulaci myšlenek, přesnému vyjadřování a souvislému projevu;
 pracujeme s texty, grafikou, dodržujeme základní pravidla formátování textu.
Kompetence sociální a personální:
Na úrovni předmětu Informatika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 pracujeme ve skupinách, snažíme se o efektivní spolupráci všech členů skupiny a o zodpovědnost
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Název předmětu

Způsob hodnocení žáků

Informatika
každého člena skupiny za výsledek společné práce;
 v případě potřeby není ostudou požádat o pomoc, pomoc může poskytnout i spolužák.
Kompetence občanské:
Na úrovni předmětu Informatika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 dodržujeme zásady bezpečné práce na počítači a na internetu;
o poskytujeme žákům prostor pro uplatnění vlastních představ, podporujeme tvořivost a
kreativitu;
o pozitivní vztah k tradicím, k přírodě a k místu, ve kterém žijeme;
o vytváříme pozitivní vztah k tradicím, k přírodě a k místu, ve kterém žijeme.
Kompetence pracovní:
Na úrovni předmětu Informatika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 dodržujeme zásady bezpečné práce s IT, vytváříme vhodné pracovní podmínky;
 vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce;
 dodržujeme vymezená pravidla;
 ukazujeme možnosti uplatnění IT v zájmu vlastního rozvoje žáků a přípravy na budoucnost.
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel
zejména těmito metodami, formami a prostředky:
 pozorováním žáka ve vyučovací hodině a vyhodnocováním jeho práce;
 hodnocením samostatných školních i domácích prací;
 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování;
 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové apod.);
 analýzou výsledků činnosti žáka;
 zachycováním žákova posunu formou žákovského portfolia;
 konzultacemi s ostatními učiteli, případně s odbornými pracovníky poradenských a zdravotnických
zařízení;
 učitel aktivně vyhledává efektivní způsoby hodnocení žáka (omezuje málo efektivní zkoušení před
tabulí);
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Informatika



skupinová práce, kde není možní objektivně zhodnotit podíl výsledků jednotlivých členů skupiny,
obvykle nebývá klasifikována, je pouze hodnocena.
Žák je za své výkony hodnocen průběžně. Učitel oznamuje žákovi svoje hodnocení žákova výsledku,
v případě klasifikace známkou doplní slovně klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.
Učitel vede žáky k sebehodnocení. Spolu se žákem hledá možnosti pro dosažení lepšího výsledku.
Učitelé dbají na rovnoměrné rozvržení rozsáhlejších prací. Celohodinová práce může být pouze
jedna v jednou vyučovacím dnu. Takové práce jsou předem ohlášeny v týdenním plánu pokud je vytvářen,
nebo je koordinuje třídní učitel.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o hodnocení žáka.
Informatika
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zapne a bezpečně vypne počítač

Učivo
práce s výukovým softwarem určeným pro vzdělávací
oblasti
spustí a vypne bezpečně počítač, přihlásí se k serveru

přihlásí se do sítě
vyhledá pomocí nabídky program, spustí ho, ovládá a
bezpečně jej vypne
dodržuje pravidla bezpečné práce s PC

práce s výukovým softwarem určeným pro vzdělávací
oblasti
práce s výukovým softwarem určeným pro vzdělávací
oblasti
práce s výukovým softwarem určeným pro vzdělávací
oblasti
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3. ročník

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a
zneužitím
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače rozpozná a pojmenuje počítač, monitor, klávesnici, myš,
a jeho nejběžnější periferie
tiskárnu, reproduktory (sluchátka) a vysvětlí, k čemu
slouží a správně je používá
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače orientuje se v jednotlivých oddílech klávesnice – píše
a jeho nejběžnější periferie
velká i malá písmena s diakritikou, číslice, speciální
znaky
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače nastaví vlastnosti plochy – pozadí, spořič obrazovky,
a jeho nejběžnější periferie
rozlišení
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače nastaví systémový čas a datum
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače přepne z české na anglickou klávesnici a opačně
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače pracuje se zástupci na ploše – vytvoří a odstraní
a jeho nejběžnější periferie
zástupce, umístí zástupce na hlavní panel
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače vyhledává programy v nabídce Start, ovládá Kalkulačku,
a jeho nejběžnější periferie
Malování, WordPad
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie

základní obsluha počítača
stavba počítače

základní obsluha počítača

základní obsluha počítača
základní obsluha počítača
základní obsluha počítača
základní obsluha počítača
vyhledá výukový program a spustí ho
základní obsluha počítača
práce se soubory

rozpozná podle přípony textové soubory (.txt, .doc,) a
obrázky (jpeg, .jpg., .gif,)
soubor vytvořený v programu uloží do daného adresáře práce se soubory
spustí soubor z adresáře

práce se soubory

odstraní soubor z adresáře

práce se soubory

přesouvá a kopíruje soubory mezi adresáři

práce se soubory

vytváří a ruší adresáře

práce se soubory

orientuje se v nabídkách hlavního menu

grafický editor – Malování
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ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru

3. ročník
textový editor
nastaví velikost kreslící plochy

grafický editor – Malování

vytváří jednoduché obrázky pomocí jednotlivých
nástrojů Panelu nástrojů

grafický editor – Malování

mění barvu a tloušťku čáry

grafický editor – Malování
textový editor

upravuje barvy a definuje barvy vlastní

grafický editor – Malování
textový editor

vybírá, kopíruje, vkládá a přesouvá objekty

grafický editor – Malování
textový editor

při vlastní tvorbě aplikuje základní estetická pravidla

tvoří jednoduché zprávy a referáty

mění orientaci stránky

grafický editor – Malování
textový editor

před tiskem kontroluje stránku pomocí náhledu

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače obrázek uloží a vytiskne

grafický editor – Malování
textový editor
grafický editor – Malování
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3. ročník

a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače orientuje se v nabídkách panelů nástrojů
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a formátuje text – změní typ, velikost a barvu písma,
grafickém editoru
používá různé způsoby zarovnávání textu
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru
ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu
používá jednoduché a vhodné cesty
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-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v
knihovnách a databázích
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady

používá nástroje Kopírovat, Vložit, Vystřihnout,
Kopírovat formát

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s
hardware i software a postupuje poučeně v případě
jejich závady

komunikuje prostřednictvím e-mailu, odesílá a přijímá
přílohy, zadává adresy do adresáře, filtruje poštu
dodržuje zásady bezpečné práce s internetem –
neotvírá spamy, emaily z neznámých adres, podezřelé
přílohy a chrání své soukromí
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

grafický editor – Malování
textový editor
formáty souborů
grafický editor – Malování
textový editor
grafický editor – Malování
textový editor

do webového prohlížeče zadává adresy stránek

vyhledávače

formuluje dotazy pro vyhledávání a zadává je do
vyhledavačů (seznam.cz, centrum.cz, atlas.cz,
google.com )

vyhledávače

informace zpracovává do jednoduchých zpráv a referátů tvoří jednoduché zprávy a referáty
při zpracování informací uvádí zdroj

grafický editor – Malování
textový editor
tvoří jednoduché zprávy a referáty
e-mail
základy práce s Internetem
e-mail
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Informatika

3. ročník
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

•Jak vznikají zprávy
•Jak vznikají fámy?
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
• využívání internetu pro vyhledávání informací i komunikaci
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
•tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
•Organizace vlastního času
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
•náš životní styl

5.5 Člověk a jeho svět
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
3
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
4
4
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

15

Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Při osvojování poznatků a dovedností ve vyučovacím předmětu Člověk a jeho svět se žáci učí
vyjadřovat svoje myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. Člověk
a jeho svět nabízí pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život.
Podmínkou je vlastní prožitek žáků. Propojení tohoto vyučovacího předmětu s reálným životem a
praktickou zkušeností žáků se stává pomocí nových životních situacích – upevňování pracovních i
režimových návyků.
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Název předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
předmětu (specifické informace o předmětu
důležité pro jeho realizaci)

Člověk a jeho svět
Vzdělávací obsah předmětu Člověk a jeho svět má komplexní charakter a je rozložen do pěti složek:
 místo, kde žijeme
 lidé kolem nás
 lidé a čas
 rozmanitost přírody
 člověk a jeho zdraví
Místo, kde žijeme – žák poznává nejbližší okolí, vztahy a souvislosti života v rodině, ve škole, v obci, ve
společnosti – vlastní aktivita a představy, nové a zajímavé věci pro bezpečné se pohybování se v tomto
světě (dopravní výchova ).
Lidé kolem nás – osvojování a upevňování vhodného chování a jednání mezi lidmi, podstata tolerance,
pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen.
Vytváření kultury základních společenských návyků. Seznámení se se základními právy a povinnostmi,
ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost a svět.
Lidé a čas – orientace v dějích a čase, poznávání měření času, posloupností událostí v čase a historie
věcí a dějů.vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci, regionu až k nejdůležitější historii naší
země – vyvolat u žáků zájem o minulost a kulturní bohatství. Předmět vede žáky k tomu, aby mohli
samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů.
Rozmanitost přírody – Země jako planeta sluneční soustavy, rozmanitost a proměnlivost živé i neživé
přírody naší vlasti, praktické poznávání okolní krajiny, hledání důkazů o proměnách přírody, vliv lidské
činnosti na přírodu, zlepšování životního prostředí, hodnocení svých pozorování a záznamů.
Člověk a jeho zdraví – člověk jako živá bytost, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby,
vývoj člověka od narození do dospělosti, denní režim, hygiena, výživa, mezilidské vztahy. Základní
poučení o zdraví a nemocech, prevence i první pomoc, bezpečné chování v různých životních situacích
včetně mimořádných událostí. Příprava na zodpovědnost člověka za své zdraví a bezpečnost i za zdraví
jiných lidí. Získávání těchto vědomostí a dovedností pozorováním názorných pomůcek, sledováním
konkrétních situací, hraním určených rolí a řešením modelových situací.
Týdenní časové dotace – 1.- 2. ročník - 2 hodiny, 3.ročník (1 hodina z disponibilní dotace), 4. – 5.
ročník - přírodovědná část 2 hodiny, vlastivědná část 2 hodiny (1hodina z disponibilní časové dotace).
Výuka probíhá převážně v kmenové třídě. Do obsahu vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět jsou
včleněna průřezová témata Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Mediální výchova.
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Název předmětu
Integrace předmětů

Člověk a jeho svět



Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Na úrovni předmětu Člověk a jeho svět jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové využívány následující postupy:
kompetence žáků
 seznamujeme žáky s vhodnými metodami, nabízíme jim mnemotechnické pomůcky a jiné
pomocné techniky
 používáme učebnice, učební materiály a učební pomůcky s cílem utváření pozitivního vztahu k živé
a neživé přírodě
 poskytujeme žákům prostor pro nalézání vlastních pokroků, snažíme se s nimi řešit adekvátní
problémy
 uplatňujeme se žáky základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
 vyhledáváme a využíváme společně informace k uplatnění v praktickém životě s použitím různých
encyklopedií, filmů, fotografií, exkurzí
 vedeme žáky k používání obecných znaků, termínů a symbolů
Kompetence k řešení problémů:
Na úrovni předmětu Člověk a jeho svět jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 rozpoznáváme se žáky problémy spojené s prací v kolektivu a hledáme řešení
 řešíme kolektivně běžné životní situace a přiměřeně k věku překonáváme životní překážky
 vedeme k odhadu důsledků rozhodnutí
 vysvětlujeme „ nenechat se odradit nezdarem “
 umožňujeme jim svěřit se s problémem a požádat o radu
 naučíme žáky přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby
 vedeme žáky k vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k okolnímu prostředí
Kompetence komunikativní:
Na úrovni předmětu Člověk a jeho svět jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 v ústním projevu vedeme žáky ke srozumitelnému vyjadřování
 využíváme se žáky tištěné informace, obrazové materiály k rozvoji vlastních vědomostí
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Název předmětu

Člověk a jeho svět







vedeme žáky k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
rozpoznáváme se žáky obsah sdělení tak, aby na něj mohli přiměřeně reagovat
vyjadřujeme se žáky společně své názory
komunikujeme navzájem běžnými komunikačními a informačními prostředky (práce na počítači)
využíváme předmět k rozšiřování slovní zásoby
Kompetence sociální a personální:
Na úrovni předmětu Člověk a jeho svět jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 upevňujeme v žácích posílení sebevědomí pochopením sama sebe, samostatnému a
sebevědomému vystupování a jednání
 vedeme žáky k povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti
 respektujeme společná pravidla práce v kolektivu
 rozpoznáváme společně nevhodné a rizikové chování a jeho možné důsledky
 nacházíme společně prostředky k navazování a udržování dobrých mezilidských vztahů
 vedeme žáky k vnímavosti k potřebám starých, nemocných a postižených lidí, k ohleduplnému
vztahu k přírodě i kulturním výtvorům
 seznamujeme žáky s případy možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby
 vedeme žáky k poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí a úrazů
 vytváříme se žáky modelové situace k účelnému rozhodování a jednání v různých případech
ohrožení zdraví a bezpečnosti vlastního i druhých
Kompetence občanské:
Na úrovni předmětu Člověk a jeho svět jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 rozpoznáváme společně se žáky prvky rasismu – poznáváme rozdíly mezi lidmi
 vedeme žáky ke kulturnímu a tolerantnímu chování
 vedeme žáky k běžné komunikaci s ostatními dospělými
Kompetence pracovní:
Na úrovni předmětu Člověk a jeho svět jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
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Název předmětu

Člověk a jeho svět



Způsob hodnocení žáků

vedeme žáky k používání základních pracovních dovedností a postupů, aby mohli rozšiřovat
své obecné vědomosti
 připravujeme žáky užívat dané pracovní postupy, návody, aby se orientovali v daném problému
 umožňujeme žákům koncentrovat se na pracovní výkon a jeho dokončení
 vedeme žáky k porovnávání výsledků své práce s výsledky ostatních
 objasňujeme žákům představu o pracovních činnostech běžných profesí
 nacházíme se žáky využití získaných znalostí a zkušeností
 směrujeme žáky k postupnému osvojování nových termínů jako prostředku k získávání a
předávání informací
 vedeme žáky k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel
zejména těmito metodami, formami a prostředky:
 pozorováním žáka ve vyučovací hodině a vyhodnocováním jeho práce;
 hodnocením samostatných školních i domácích prací;
 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování;
 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové apod.);
 analýzou výsledků činnosti žáka;
 zachycováním žákova posunu formou žákovského portfolia;
 konzultacemi s ostatními učiteli, případně s odbornými pracovníky poradenských a zdravotnických
zařízení;
 učitel aktivně vyhledává efektivní způsoby hodnocení žáka (omezuje málo efektivní zkoušení před
tabulí);
 skupinová práce, kde není možní objektivně zhodnotit podíl výsledků jednotlivých členů skupiny,
obvykle nebývá klasifikována, je pouze hodnocena.
Žák je za své výkony hodnocen průběžně. Učitel oznamuje žákovi svoje hodnocení žákova výsledku,
v případě klasifikace známkou doplní slovně klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.
Učitel vede žáky k sebehodnocení. Spolu se žákem hledá možnosti pro dosažení lepšího výsledku.
Učitelé dbají na rovnoměrné rozvržení rozsáhlejších prací. Celohodinová práce může být pouze
jedna v jednou vyučovacím dnu. Takové práce jsou předem ohlášeny v týdenním plánu pokud je vytvářen,
nebo je koordinuje třídní učitel.
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Název předmětu

Člověk a jeho svět
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o hodnocení žáka.
Člověk a jeho svět

Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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-3-1-01 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-3-5-02 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-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozliší a používá školní pomůcky

Učivo
škola, bydliště, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná
cesta do školy
škola

se orientuje v místě svého bydliště a školy

orientační budovy v místě bydliště

najde při vycházce cestu na určené místo

škola, bydliště, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná
cesta do školy

rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí školy

škola, bydliště, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná
cesta do školy

označí místo, kde žije jako svůj domov

orientační budovy v místě bydliště
rodina

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v užší rodině

rodina
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Člověk a jeho svět
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
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
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
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-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či

1. ročník

podle vlastní rodinné fotografie pojmenuje etapy
lidského života (dětství, dospělost, stáří)

rodina

rozpozná různá povolání a pracovní činnosti podle
různých indicií (obrázky, pantomima, klíčová slova)
seznamuje se s odlišnostmi spolužáků a lidí, se kterými
je v kontaktu

povolání lidí

snaží se dodržovat práva a povinnosti stanovené
pravidly třídy, nepoškozovat majetek

pravidla třídy
zásady slušného chování (kulturní akce, návštěva
institucí)
výskyt a řešení problémů v prostředí, ve kterém dítě
žije
volný čas

určí vhodná místa pro hru a trávení volného času

mezilidské vztahy

dodržuje denní režim při řešení situací

určování času v denním režimu –hodiny
denní režim

rozlišuje děj v kratším časovém sledu – minulost,
přítomnost, budoucnost

časové jednotky – rok, měsíc, den
denní režim

rozliší historické památky v nejbližším okolí školy

orientační budovy v místě bydliště
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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
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
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

1. ročník

vypráví o zvyklostech v rodině

rodina
Vánoce, Velikonoce

pozoruje a slovně popíše viditelné proměny v přírodě v časové jednotky – rok, měsíc, den
jednotlivých ročních obdobích podle obrázků a vlastních
zkušeností
Vánoce, Velikonoce
roční období

rozliší rostlinu (bylinu) a strom

rostliny, živočichové
základní stavba těla (jednoduchý popis)

rozliší jehličnatý a listnatý strom

rostliny, živočichové
základní stavba těla (jednoduchý popis)

rozliší domácí a volně žijící zvířata

rostliny, živočichové
základní stavba těla (jednoduchý popis)

uvede, jak chrání přírodu

ochrana přírody (chování v přírodě, třídění odpadu)

uplatňuje základní hygienické návyky v režimu dne s
prevencí nemocí

denní režim
zdravá výživa
nemoc (lékař, lékárna, nemocnice)
úraz, poranění – přivolání pomoci
úraz, poranění – přivolání pomoci

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
snaží se dodržovat zásady bezpečného chování s
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
prevencí úrazů
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
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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
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-3-5-02 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-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

1. ročník

chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi

škola, bydliště, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná
cesta do školy

v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i jiné dítě

úraz, poranění – přivolání pomoci

snaží se dodržovat pravidla silničního provozu jako
chodec

škola, bydliště, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná
cesta do školy

reaguje na pokyny dospělého při vyhlášení poplachu

živelné pohromy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
•Zdravé a vyrovnané sebepojetí, moje tělo, moje psychika, co o sobě vím
•Druzí jako zdroj informací o mně, já jako zdroj
•Organizace vlastního času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
•Žáci se vzájemně poznávají při „Raníčku“ každé pondělí. Vnímají odlišnosti spolužáků,učí se znát informace o ostatních.
•Poznávání sebe sama skrze pohled druhých
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
•Žáci se učí starat o své zdraví. Dodržují pravidla hygieny, zdravého životního stylu a dbají na dostatečný spánek.
•Stres, jak nás ovlivňuje a jak se mu bránit
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
•Žáci metodou „Brainstorming“ navrhují pravidla chování ve třídě a škole. Učí sechování, které podporuje dobré mezilidské vztahy.

99

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Plavská škola
Člověk a jeho svět

1. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
•Odvaha zkusit něco nového, osvojení nové dovednosti a prezentace před třídou
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
•Využívání jazykové komunikace jako nástroje jednání v různých situacích a při všech činnostech
•Poznávání se navzájem ve školní třídě; schopnost empatie
•Prezentace názorů, schopnost respektovat rozhodnutí většiny a odlišit názor svůj od ostatních
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
•Při skupinových a párových činnostech se žáci učí kooperace a zvládat soutěživé situace.
•Jakým způsobem se rozhodujeme v každodenních situacích?
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
•Cvičení smyslového vnímání. Já jako zdroj informací o sobě.
•Cvičení pozornosti a soustředění.
•Paměť, učení, rozvoj schopnosti poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
•Pomáhající a prosociální chování, odpovědnost; vytváření postojů k problémům, řešení problémů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
•Vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního
dne
•Zpětná vazba, vztahy, komunikace
•Učíme se, jak pečovat o věci, rostliny, zvířata a lidi kolem sebe
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
•Naše vlast + státní symboly, Evropa + evropské symboly, Den Evropy
•Žák vyjadřuje solidaritu s lidmi a zvířaty žijícími v obtížnýchpodmínkách a je ochoten přispět ke zlepšení situace (Projekt Sněhuláci pro Afriku).
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
•Občan jako odpovědný člen společnosti – občanské povinnosti
•Žáci budují vztah k rodině a ke svému domovu jako vlasti.
Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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2. ročník






Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vyznačí v jednoduchém plánu místo školy

RVP výstupy
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-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého při vycházce poznává okolí školy a obce, seznamuje se s
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná typem krajiny
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého popíše slovně cestu do školy
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
pozoruje a popíše změny v obci
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
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-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

rozliší možná nebezpečí v obci

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím

ošetří si drobná poranění

Učivo
plán, schématické značení

okolí školy a obce, bezpečná cesta do školy
bydliště – OÚ
význačné budovy v místě bydliště (pošta, OÚ)
okolí školy a obce, bezpečná cesta do školy

okolí školy a obce, bezpečná cesta do školy
bydliště – OÚ
význačné budovy v místě bydliště (pošta, OÚ)
okolí školy a obce, bezpečná cesta do školy
bydliště – OÚ

začlení své bydliště do příslušné správní obce (obecní
úřad)

bydliště – OÚ

chrání si zdraví správnou životosprávou

základní stavba těla
denní režim – duševní a fyzický odpočinek
zdravá výživa
nemoc, úraz
ochrana zdraví
základní stavba těla
nemoc, úraz
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elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
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-3-5-03 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-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
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

2. ročník
ochrana zdraví
oznámí rodičům či ve škole každé setkání s cizími lidmi

okolí školy a obce, bezpečná cesta do školy

v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i jiné dítě

okolí školy a obce, bezpečná cesta do školy

dodržuje pravidla silničního provozu jako chodec

okolí školy a obce, bezpečná cesta do školy
dopravní prostředky

reaguje na signály při vyhlášení poplachu

živelné pohromy

situace hromadného ohrožení
zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení volného času, denní režim – duševní a fyzický odpočinek
uvede možná nebezpečí i způsoby, jak jim čelit

ochrana zdraví
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ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
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
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle

2. ročník
v modelových situacích ohrožení bezpečí (neznámá
místa, setkání s neznámými lidmi, kontakt se zvířaty,
práce s elektronickými médii atd.) označí možná
nebezpečí a diskutuje o účinných způsobech ochrany

ochrana zdraví

spojuje činnosti denního režimu s příslušnou hodinou

volný čas
určování času v denním režimu –hodiny

rozlišuje děj v časovém sledu v průběhu školního roku,
užívá pojem vloni

časové jednotky – rok (školní, kalendářní), měsíc,
týden, den

porovnává způsob bydlení dnes a v minulosti na základě bydlení, předměty denní potřeby
obrázků a četby
zařadí svátky do ročního období

Vánoce, Velikonoce

pozoruje, porovnává a slovně popíše viditelné proměny roční období, den a noc
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích,ve dne a v
noci podle obrázků a vlastních zkušeností
rozliší ovoce a zeleninu
ovoce, zelenina
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nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
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-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické
hodnoty a rozmanitost
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
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,

2. ročník

pojmenuje některé byliny v okolí školy

okolí školy a obce, bezpečná cesta do školy
rostliny, živočichové

pojmenuje jehličnaté a listnaté stromy včetně ovocných, rostliny, živočichové
ovocné keře
ovoce, zelenina
pojmenuje a přiřadí mláďata domácích zvířat

rostliny, živočichové

zařadí volně žijící zvířata do typického prostředí

rostliny, živočichové

uvede příklady, jak chránit přírodu

ochrana přírody (chování v přírodě, třídění odpadu)

pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické
památky, významné události regionu, interpretuje
některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije

bydliště – OÚ
význačné budovy v místě bydliště (pošta, OÚ)

rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří
různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost

okolí školy a obce, bezpečná cesta do školy
význačné budovy v místě bydliště (pošta, OÚ)

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

rodina

odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních povolání a práce
činností
uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a
časové jednotky – rok (školní, kalendářní), měsíc,
činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích týden, den
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2. ročník

soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů

a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a
rodina
současnost
provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek,
přírodovědný pokus
určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří
základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a
přístrojů
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

•Plánování učení a studia
• organizace času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
•cvičení pozornosti a soustředění, rozvoj smyslového vnímání, řešení problémů
•Rozvoj schopnosti poznávání
•Paměť, učení, rozvoj schopnosti poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
•Druzí jako zdroj informací o mně, já jako zdroj
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
•Tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
•Poznávání sebe sama skrze pohled druhých
•Vzájemné poznávání se v kolektivu
•Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
•Reakce na stres, obranné mechanismy
•Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - originalita, schopnost vidět věci jinak
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
•Empatie a pohled na svět očima druhého, vcítění se do situace a do konkrétní postavy
•Zamyšlení nad třídním kolektivem, spolužáky, vztahy
•Podpora a pomoc, sdílení radosti s druhými
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
•Komunikace v různých situacích
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2. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

•Rozhodování, řešení problém
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
•Mezilidské vztahy, chování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
•osobní pravidla chování
•Reflexe vlastností svých i kamarádů
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
•předsudky a vžité stereotypy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
•Občan jako odpovědný člen společnosti – občanské povinnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
•vodní zdroje
•les v našem prostředí
•pole
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
•voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení)
Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého nakreslí plán bydliště s označením svého domova a
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná dalších orientačních míst, zvýrazní úseky s nebezpečím
nebezpečí v nejbližším okolí

Učivo
plán, schématické značení
práce s region. mapou
okolí školy a obce
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3. ročník
bydliště – kraj, region
práce s region. mapou
okolí školy a obce
bydliště – kraj, region
okolí školy a obce
bydliště – kraj, region

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

orientuje se v místní krajině

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

pozoruje a popíše změny v obci

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
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či
historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
místem, v němž žije
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či

začlení obec do příslušného regionu, kraje

plán, schématické značení
okolí školy a obce
bydliště – kraj, region
bydliště – kraj, region

rozpozná přírodní a umělé prvky v krajině

přírodniny a lidské výtvory

využívá časové údaje při řešení denních situací v životě

měření času (minuty, dny)

rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti, budoucnosti

měření času (minuty, dny)

rozliší historické památky v regionu

okolí školy a obce
bydliště – kraj, region

interpretuje některé báje a pověsti spjaté s místem, v

regionální báje, pověsti

pojmenuje s využitím mapy okolní obce a města
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historické památky, významné události regionu,
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s
místem, v němž žije
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti,
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
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
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-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává

3. ročník
němž žije

zařadí do časových souvislostí zvyky obce – porovnává
minulost a současnost

obecní zvyky : svátek sv. Václava – pouť, „Dušičky“,
Mikuláš, Masopust, „Pálení čarodějnic“, „Stavění
máje“, Dětský den

vyhodnotí nebezpečí míst pro hru a trávení volného
času (i konkrétních her a činností) a volí odpovídající
způsoby ochrany (jednání, organizace, ochranné
pomůcky)

volný čas

v modelových situacích ohrožení bezpečí (neznámá
místa, setkání s neznámými lidmi, kontakt se zvířaty,
práce s elektronickými médii atd.) označí možná
nebezpečí a diskutuje o účinných způsobech ochrany

seznámení se se slabikářem dětských práv

porovnává role členů v rodině

rodina
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minulost a současnost
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti,
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává
minulost a současnost
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání
a pracovních činností
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

3. ročník
vnímá mezigenerační vztahy a respektuje jejich pravidla mezilidské vztahy

rozpozná práci fyzickou a duševní

firmy

najde dobré a špatné vlastnosti, jednání a chování u lidí, mezilidské vztahy
se kterými je ve styku a snaží se o nápravu

vyhledá v obci či okolí firmy, seznámí ostatní s jejich
činností
vyjádří vlastními slovy zájem o určitá povolání

firmy

předvede příklady ošetření nemocného

základy první pomoci
nemoc, úraz

firmy
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sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
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-3-5-01 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-3-5-03 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-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů

3. ročník

dbá na ochranu svého i cizího majetku

vlastní a společný majetek

uplatňuje zdravotně preventivní návyky s využitím
znalostí o lidském těle

základy první pomoci
lidské tělo – trávicí a dýchací ústrojí, zrak, chuť, hmat,
čich, sluch

rozlišuje různá poranění a ukáže, jak je ošetří

základy první pomoci
nemoc, úraz

roztřídí některé přírodniny podle určujících znaků (živá – živá a neživá příroda, látky – vlastnosti, veličiny,
neživá př.)
jednotky
porovnává vlastnosti látek a měří veličiny času,
hmotnosti, objemu, délky, teploty s praktickým užitím
jednotek (minuty, g, kg, l, ml, mm, cm, dm, m, °C )

živá a neživá příroda, látky – vlastnosti, veličiny,
jednotky

užívá jednoduché nástroje a přístroje při jednoduchých
pokusech (hodinky, váhy, odměrný válec, pravítko,
metr, teploměr)

živá a neživá příroda, látky – vlastnosti, veličiny,
jednotky
jednoduché pokusy

vysvětluje změny látek a skupenství

voda (předměty plavou, neplavou, rozpustí se,
rozpadnou se , skupenství kapalné, plynné, pevné) a
vzduch
jednoduché pokusy
voda (předměty plavou, neplavou, rozpustí se,
rozpadnou se , skupenství kapalné, plynné, pevné) a
vzduch

na jednoduchém pokusu zjišťuje chování některých
předmětů ve vodě
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3. ročník

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

rozlišuje přírodní děje

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

zařadí nejznámější druhy živočichů podle znaků a
způsobů života ( ptáci, savci, ryby, hmyz, plazi)
se seznamuje s vyvážeností přírody – důležitost pro
život na Zemi
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

déšť, vítr, bouřka, eroze
živelné pohromy
stavba těla, místo výskytu, způsob obživy (ptáci, savci,
ryby, hmyz, plazi, obojživelníci -zařazení)
koloběh vody
školní řád
seznámení se se slabikářem dětských práv

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
•Druzí jako zdroj informací o mně, já jako zdroj
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
•cvičení pozornosti a soustředění, rozvoj smyslového vnímání, řešení problémů
•Rozvoj schopnosti poznávání
•Paměť, učení, rozvoj schopnosti poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
•Plánování učení a studia
• organizace času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
•Poznávání sebe sama skrze pohled druhých
•Vzájemné poznávání se v kolektivu
•Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
•Reakce na stres, obranné mechanismy
•Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - originalita, schopnost vidět věci jinak
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
•Tvořivost v mezilidských vztazích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
•Mezilidské vztahy, chování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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•Mezilidské vztahy, chování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
•Občan jako odpovědný člen společnosti – občanské povinnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
•Empatie a pohled na svět očima druhého, vcítění se do situace a do konkrétní postavy
•Zamyšlení nad třídním kolektivem, spolužáky, vztahy
•Podpora a pomoc, sdílení radosti s druhými
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
•Rozhodování, řešení problémů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
•Mezilidské vztahy, chování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
•Naše vlast + státní symboly, Evropa + evropské symboly
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
•osobní pravidla chování
•Reflexe vlastností svých i kamarádů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
•vodní zdroje
•les v našem prostředí
•pole
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
•Komunikace v různých situacích
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
•předsudky a vžité stereotypy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
•voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity



tolerance, empatie, lidská solidarita
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Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu
vzhledem ke krajině a státu

Učivo
náš region
Česká republika
mapy a plány
světové strany, směrová růžice, buzola a kompas
mapy a plány
světové strany, směrová růžice, buzola a kompas

určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě
rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map;
Česká republika
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a vodstvo ČR
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a
povrch ČR
polokoulí
sídla v ČR
mapy a plány
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, Česká republika
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem
vodstvo ČR
způsobem posoudí jejich význam z hlediska
posoudí jejich význam z hlediska přírodního,
povrch ČR
přírodního, historického, politického, správního a
historického, politického, správního a vlastnického
zemědělství ČR
vlastnického
průmysl ČR
sídla v ČR
zajímavosti ČR
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti kraje České republiky
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší Česká republika
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich
orgány státní moci
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některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich
význam
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v
obci (městě)
ČJS-5-2-02 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 tolerovat nemohou 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
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé problémy a
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
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

4. ročník
zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

státní symboly

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)

člověk ve společnosti
lidská práva a demokracie

rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní
své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na
společném postupu řešení
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už
tolerovat nemohou a která porušují základní lidská
práva nebo demokratické principy
orientuje se v základních formách vlastnictví; používá
peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu
nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost
realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit,
kdy si půjčovat a jak vracet dluhy

člověk ve společnosti
lidská práva a demokracie

poukáže v nejbližším společenském a přírodním
prostředí na změny a některé problémy a navrhne
možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)

ochrana přírody
obec a okolí
náš region

pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

měření dějinného času

využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní
základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i
movitých kulturních památek
rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních
reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím
regionálních specifik

ochrana přírody
přírodní a kulturní památky

lidská práva a demokracie

základy finanční gramotnosti

měření dějinného času
lovci mamutů
Keltové a Germáni na našem území
Slované
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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
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

4. ročník

srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob
života a práce předků na našem území v minulosti a
současnosti s využitím regionálních specifik
objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a
významných dnů
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

Velká Morava
Přemyslovci
Lucemburkové
husitství
Habsburkové
Jan Amos Komenský
Marie Terezie a Josef II.
obec a okolí
náš region

státní svátky

ochrana přírody
přírodní společenstva
podmínky života na Zemi
neživá příroda
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako roční období
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a
času a střídáním ročních období
střídáním ročních období
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve
zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách přírodní společenstva
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné
regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a
organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
organismů prostředí
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní porovnává na základě pozorování základní projevy
dělení přírodnin
projevy života na konkrétních organismech, prakticky života na konkrétních organismech, prakticky třídí
rostliny
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i
organismy do známých skupin, využívá k tomu i
houby
jednoduché klíče a atlasy
jednoduché klíče a atlasy
živočichové
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti
zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a ochrana přírody
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
podporovat nebo poškozovat
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poškozovat
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
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem
na oprávněné nároky jiných osob
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky
související s podporou zdraví a jeho preventivní
ochranou
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

4. ročník
stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich
vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v
modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit

ochrana za mimořádných situací
přírodní jevy

založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup,
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních
funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře
vlastního zdravého způsobu života
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se
ve vývoji dítěte před a po jeho narození
účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na
oprávněné nároky jiných osob
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích
ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry
pro své chování jako chodec a cyklista
předvede v modelových situacích osvojené jednoduché
způsoby odmítání návykových látek
uplatňuje základní dovednosti a návyky související s
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou

půda

rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná
poranění a zajistí lékařskou pomoc
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního
chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

první pomoc

vnitřní stavba člověka

vznik a vývoj člověka
plánování času pro učení, práci, zábavu a odpočinek

ochrana za mimořádných situací
ochrana zdraví člověka
bezpečná jízda
dopravní značky
ochrana zdraví člověka
ochrana zdraví člověka

člověk ve společnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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4. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání







paměť, učení
rozvoj schopnosti poznávání
cvičení pozornosti a soustředění
rozvoj vnímání
řešení problémů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy






vcítění se do situace
zamyšlení nad třídním kolektivem, spolužáky, vztahy
podpora a pomoc, sdílení radosti s druhými
empatie a pohled na svět očima druhého
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace





stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
odvaha zkusit něco nového
osvojení nové dovednosti a prezentace před třídou
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí





rozpoznávání důležitých informací a vlastností
vzájemné poznávání se v kolektivu
chování podporující dobré vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí






druzí jako zdroj informací o mně
zdravé a vyrovnané sebepojetí
můj vztah ke mně samé/mu
organizace vlastního času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena




stres, jak nás ovlivňuje a jak se mu bránit
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - schopnost dotahovat nápady do reality, řešení problémů, kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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4. ročník







specifické komunikační dovednosti
poznávání se navzájem ve školní třídě
prezentace názorů
schopnost respektovat rozhodnutí většiny a odlišit názor svůj od ostatních
komunikace v různých situacích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice







rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech
mezilidské vztahy, chování
etické zvládání konkurence a soutěže
role v týmu
funkce každého jednotlivce v týmu jako celku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti






pomáhající a prosociální chování
odpovědnost
vytváření postojů k problémům
řešení problémů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá



rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát



občan jako odpovědný člen společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika






dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
lidská práva a svobody, jejich porušování v politických režimech
zpětná vazba, vztahy, komunikace
osobní pravidla chování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy




předsudky a vžité stereotypy
uplatňování principu slušného chování
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4. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy









lidské sídlo – město – vesnice
kulturní krajina
pole
les
vodní zdroje
vysvětlení základních ekologických pojmů
biodiverzita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět




naše vlast a státní symboly
evropské krajiny
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života








ochrana biologických druhů
voda
ovzduší
půda
energie
přírodní zdroje
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí








ochrana přírody a kulturních památek
zemědělství a životní prostředí
odpady a hospodaření s odpady
doprava a životní prostředí
průmysl a životní prostředí
změny v krajině
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí




naše obec
náš životní styl
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4. ročník

aktuální ekologické problémy
prostředí a zdraví
Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo
pobytu vzhledem ke krajině a státu
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-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy,
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-02 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-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
ukáže na mapě polohu České republiky a sousedící státy mapy turistické a obecně zeměpisné (obsah, grafika,
vysvětlivky)
Evropa, státy EU
určí světové strany v přírodě
oblasti surovinových zdrojů souvisejících s výrobou
světové strany

řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v
přírodě

bezpečný pohyb a pobyt v přírodě

vyhledává na mapě údaje s využíváním světových stran

mapy turistické a obecně zeměpisné (obsah, grafika,
vysvětlivky)

rozlišuje mezi náčrtem, plánem a základním typem
mapy

mapy turistické a obecně zeměpisné (obsah, grafika,
vysvětlivky)

vytvoří plán silničního spojení mezi bydlištěm a

mapy turistické a obecně zeměpisné (obsah, grafika,
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pobytu vzhledem ke krajině a státu
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-5-1-04 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
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-5-2-01 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-5-2-04 orientuje se v základních formách
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a
přírodním prostředí na změny a některé problémy a

5. ročník
Jabloncem nad Nisou s využitím map. značek
vyhledá na mapě zvláštnosti přírody a historické
památky ČR a posoudí jejich význam

vysvětlivky)
mapy turistické a obecně zeměpisné (obsah, grafika,
vysvětlivky)

připraví pro ostatní prezentaci zajímavostí z vlastních
cest

Evropa, státy EU

rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich
zástupce, státní symboly a jejich význam

státní moc a její symboly

dodržuje pravidla pro soužití v rodině, v obci

pravidla soužití v kolektivu

řeší v kolektivu konfliktní situace

pravidla soužití v kolektivu

orientuje se v základních formách ukládání peněz,
hospodaření s penězi

finanční gramotnost

poukáže ve svém okolí na změny a problémy a navrhne životní prostředí
možnosti zlepšení životního prostředí
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navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce
(města)
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 tolerovat nemohou a která porušují
základní lidská práva nebo demokratické principy
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi
jevy
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-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách
způsob života a práce předků na našem území v
minulosti a současnosti s využitím regionálních
specifik
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a
činností člověka
ČJS-5-4-02 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

5. ročník

rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní
své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na
společném postupu řešení
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už
tolerovat nemohou a která porušují základní lidská
práva nebo demokratické principy
pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

rozdíly mezi lidmi

využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní
základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i
movitých kulturních památek
rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních
reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím
regionálních specifik
objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a
významných dnů
srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob
života a práce předků na našem území v minulosti a
současnosti s využitím regionálních specifik

čas a dějiny

objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé
přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka

živá a neživá příroda

lidská práva

čas a dějiny

časová přímka
čas a dějiny
čas a dějiny
čas a dějiny

vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako Sluneční soustava
součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a
střídáním ročních období
zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách přírodní společenstva
regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi
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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
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
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem
na oprávněné nároky jiných osob
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

5. ročník
organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení
organismů prostředí
porovnává na základě pozorování základní projevy
živé organismy
života na konkrétních organismech, prakticky třídí
organismy do známých skupin, využívá k tomu i
jednoduché klíče a atlasy
zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a životní prostředí
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo poškozovat
stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich
vyplývající rizika
vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci
prokáže schopnost se
účinně chránit
založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup,
vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu
využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních
funkcí jednotlivých orgánových soustav a k podpoře
vlastního zdravého způsobu života
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se
ve vývoji dítěte před a po jeho narození
účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na
oprávněné nároky jiných osob
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích
ohrožujících zdraví a v modelových situacích
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry
pro své chování jako chodec a cyklista
předvede v modelových situacích osvojené jednoduché
způsoby odmítání návykových látek

přírodní jevy

přírodovědný pokus - základní životní podmínky

lidské tělo

vývoj jedince
organizace času

ochrana života a zdraví

pravidla silničního provozu
ochrana života a zdraví
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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

5. ročník
uplatňuje základní dovednosti a návyky související s
podporou zdraví a jeho preventivní ochranou

ochrana života a zdraví

rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná
poranění a zajistí lékařskou pomoc
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního
chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

první pomoc
lidské tělo

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






stres, jak nás ovlivňuje a jak se mu bránit
hledání ideálního chlapce/dívky
konfrontace s vlastními hodnotami
cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - schopnost dotahovat nápady do reality, řešení problémů, kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace





stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
odvaha zkusit něco nového
osvojení nové dovednosti a prezentace před třídou
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy






vcítění se do situace
zamyšlení nad třídním kolektivem, spolužáky, vztahy
podpora a pomoc, sdílení radosti s druhými
empatie a pohled na svět očima druhého
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání






paměť, učení
rozvoj schopnosti poznávání
cvičení pozornosti a soustředění
rozvoj vnímání
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5. ročník

řešení problémů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace







specifické komunikační dovednosti
poznávání se navzájem ve školní třídě
prezentace názorů
schopnost respektovat rozhodnutí většiny a odlišit názor svůj od ostatních
komunikace v různých situacích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí






druzí jako zdroj informací o mně
zdravé a vyrovnané sebepojetí
můj vztah ke mně samé/mu
organizace vlastního času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí





rozpoznávání důležitých informací a vlastností
vzájemné poznávání se v kolektivu
chování podporující dobré vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti






pomáhající a prosociální chování
odpovědnost
vytváření postojů k problémům
řešení problémů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice







rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech
mezilidské vztahy, chování
etické zvládání konkurence a soutěže
role v týmu
funkce každého jednotlivce v týmu jako celku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
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5. ročník






dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
lidská práva a svobody, jejich porušování v politických režimech
zpětná vazba, vztahy, komunikace
osobní pravidla chování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát





porušování lidských práv
role Ústavy
občan jako odpovědný člen společnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá





naši sousedé v Evropě
život dětí v jiných zemích
rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě





obec jako základní jednotka samosprávy státu
demokratické principy
obecní, městské úřady, jejich funkce a pravomoci
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy




předsudky a vžité stereotypy
uplatňování principu slušného chování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět






naše vlast a státní symboly
Evropa a evropské symboly
evropské krajiny
život Evropanů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí





naše obec
náš životní styl
aktuální ekologické problémy
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5. ročník

prostředí a zdraví
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy








významné světové biomy a jejich charakteristika
biodiverzita
vysvětlení základních ekologických pojmů
moře
vodní zdroje
lidské sídlo – město – vesnice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života








ochrana biologických druhů
voda
ovzduší
půda
energie
přírodní zdroje
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality




bulvár
tvorba novin
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti





reklama
historie médií
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení



rozeznání stereotypů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení



informativní a umělecký obsah
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení



zpracování zprávy
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5.6 Hudební výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

5

Hudební výchova

Umění a kultura
Vyučovací předmět Hudební výchova umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa a odráží
nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu, umění – specifický proces poznávání a
dorozumívání.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávání v tomto předmětu přináší:
předmětu (specifické informace o předmětu
 umělecké osvojování světa (s estetickým účinkem);
důležité pro jeho realizaci)
 rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k
sobě samému k okolnímu světu;
 hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí
a jimi vytvořených hodnot;
 v tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a
zvuku.
Na 1. stupni se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s hudebním jazykem, učí
se s nimi tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků sebevyjádření, poznávají zákonitosti tvorby, seznamují
se s vybranými uměleckými díly, učí se podle svých schopností a vzhledem ke svým zkušenostem tato díla
chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat.
Vyučovací předmět Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu
a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě základního vzdělávání se tyto hudební
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Název předmětu

Integrace předmětů

Hudební výchova
činnosti stávají v rovině produkce, recepce, reflexe obsahovými doménami hudební výchovy. Hudební
činnosti se vzájemně propojují, ovlivňují a doplňují, rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka,
především vedou k jeho hudebnosti – jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními
hudebními dovednostmi – sluchovými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými,
hudebně tvořivými a poslechovými. Žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém i
skupinovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního
projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a v neposlední řadě je mu
dána příležitost „interpretovat“ hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření.
Obsahem vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v
souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků.
Obsahem instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i
produkci.
Obsahem hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a
gest.
Obsahem poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve
všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat.
Předmět je vyučován od 1. do 5. ročníku 1 hodinu týdně.



Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Na úrovni předmětuHudební výchovajsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové následující postupy:
kompetence žáků
 vedeme žáky k učení se prostřednictvím vlastní tvorby;
 zprostředkováváme pohled na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa;
 rozvíjíme tvořivost žáků aktivním osvojováním různých výtvarných a hudebních technik;
 učíme žáky vnímat umělecké slohy a díla v jejich historickém kontextu.
Kompetence k řešení problémů:
Na úrovni předmětuHudební výchovajsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 vedeme žáky k tomu, aby vyhledávali vazby mezi druhy umění a uměleckými žánry na základě
podobnosti jejich znaků a témat, která jsou jimi zpracovávána;
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Hudební výchova




Způsob hodnocení žáků

otevíráme před žáky možnosti volby vhodných hudebních vyjadřovacích prostředků;
vedeme žáky ke kritickému myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorbě.
Kompetence komunikativní:
Na úrovni předmětuHudební výchovajsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 otvíráme před žáky možnosti přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání;
 rozvíjíme dovednosti důležité pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu z uměleckého díla.
Kompetence sociální a personální:
Na úrovni předmětuHudební výchovajsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 předkládáme dostatečné množství příkladů pro vytváření potřeby pohybovat se v estetickém
prostředí;
 poskytujeme prostor pro osobité hudební projevy žáků.
Kompetence občanské:
Na úrovni předmětuHudební výchovajsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 seznamujeme žáky s významnými hudebními díly a jejich autory;
 vytváříme potřeby návštěv hudebních koncertů;
 podchycujeme individuální zájem žáků o kulturní dění a podporujeme ho.
Kompetence pracovní:
Na úrovni předmětu Hudební výchova jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 vedeme žáky k osvojování hudebních technik a nástrojů.
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel
zejména těmito metodami, formami a prostředky:
 pozorováním žáka ve vyučovací hodině a vyhodnocováním jeho práce;
 hodnocením samostatných školních i domácích prací;
 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování;
 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové apod.);
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analýzou výsledků činnosti žáka;
zachycováním žákova posunu formou žákovského portfolia;
konzultacemi s ostatními učiteli, případně s odbornými pracovníky poradenských a zdravotnických
zařízení;
 učitel aktivně vyhledává efektivní způsoby hodnocení žáka (omezuje málo efektivní zkoušení před
tabulí);
 skupinová práce, kde není možní objektivně zhodnotit podíl výsledků jednotlivých členů skupiny,
obvykle nebývá klasifikována, je pouze hodnocena.
Žák je za své výkony hodnocen průběžně. Učitel oznamuje žákovi svoje hodnocení žákova výsledku,
v případě klasifikace známkou doplní slovně klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.
Učitel vede žáky k sebehodnocení. Spolu se žákem hledá možnosti pro dosažení lepšího výsledku.
Učitelé dbají na rovnoměrné rozvržení rozsáhlejších prací. Celohodinová práce může být pouze
jedna v jednou vyučovacím dnu. Takové práce jsou předem ohlášeny v týdenním plánu pokud je vytvářen,
nebo je koordinuje třídní učitel.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o hodnocení žáka.
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty

vytleskávání

využívá rytmické nástroje k doprovodné hře

hra na rytmické nástroje
hudební hry
hra na rytmické nástroje

Učivo
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Hudební výchova
doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

1. ročník
reaguje pohybem na znějící hudbu a vyjadřuje tak
základní vlastnosti hudby

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná rozpozná tempové a dynamické změny hudby, kvalitu
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící tónů, rozpozná hudební výrazové prostředky
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
rozpozná hudební nástroje podle obrázků a zvuků v
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální hudební skladbě
a vokálně instrumentální
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

zazpívá jednoduchou písničku dle svých dispozic

hudební doprovod – těžká doba
taneční hry se zpěvem
pohybové improvizace
reprodukce pohybů při jednoduchém tanci
hudební hry
kvality tónů - délka, síla, výška
hudební výrazové prostředky – vzestupná a sestupná
melodie, kontrast a gradace
hudební hry
poslech různých hudebních žánrů, vlastní oblíbené
hudby s jejím slovním hodnocením
zpívání v kolektivu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• Žáci rozvíjí cit pro rytmus během hudebně pohybových aktivit.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• Žák podporuje týmovou práci a atmosféru při zpěvu ve dvojicích, skupinách a sboru.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
•poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik
•jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
•Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - schopnost dotahovat nápady do reality, řešení problémů, kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
•Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování (hudba z různých koutů světa)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• Žáci při poslechu skladby rozvíjí kreativní postupy - zkouší malbou zaznamenat skladbu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• Žáci aktivně poznávají své spolužáky při hudební hře na otázku a odpověď.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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Hudební výchova

1. ročník

• Žák prožívá se svými spolužáky situace blízkosti, důvěry, sdílení a radosti při výuce pohybových aktivit a lidových tanců.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
• Žáci se seznamují s díly českých i cizích skladatelů a pojmem virtuos.
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zazpívá na základě svých dispozic intonačně čistě

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
využívá rytmické nástroje jako doprovod k jednoduché
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem písni
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

doprovází pohybem znějící hudbu (tempo)

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie

pohybem vyjadřuje metrum (mazurka)

Učivo
zpívání v kolektivu i individuálně
hudební styly a žánry – písně dětské umělé a písně
tématické
vytleskávání jednoduchých písniček
hudební hry
rytmické nástroje
hudební hry
jednoduché lidové tance
pohybové improvizace
hudební styly a žánry – písně dětské umělé a písně
tématické
hudební hry
jednoduché lidové tance
pohybové improvizace
hudební styly a žánry – písně dětské umělé a písně
tématické
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2. ročník

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná užívá tempové a dynamické změny, rozlišuje kvality
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící tónů, hudební výrazové prostředky, zapíše notu
hudby
houslový klíč

hudební hry
zápis noty do notové osnovy, zápis houslového klíče
taktování podle vzoru učitele
kvality tónů - délka, síla, výška
hudební výrazové prostředky – melodie smutná /
veselá
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
pojmenuje hudební nástroje podle obrázků při poslechu hudební hry
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální konkrétní skladby pro daný nástroj; rozliší zpěv sólisty
rozlišení zpěvu a hry sólisty od sboru a skupiny
a vokálně instrumentální
od sboru
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně zazpívá písničku v rozsahu pěti tónů
zpívání v kolektivu i individuálně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
sledování notového zápisu jako opory při zpěvu písně
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• žáci při poslechu skladby rozvíjí kreativní postupy - zkouší malbou zaznamenat skladbu.
• doprovod hudby na klasické i netradiční nástroje
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
•multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování (hudba z různých koutů světa)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
•cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - schopnost dotahovat nápady do reality, řešení problémů, kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• žák podporuje týmovou práci a atmosféru při zpěvu ve dvojicích, skupinách a sboru.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
• Žáci rozvíjí cit pro rytmus během hudebně pohybových aktivit.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
•poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik
•jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

3. ročník



Kompetence k učení
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Hudební výchova

3. ročník







RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zazpívá na základě svých dispozic rytmicky správně

Učivo
zpívání v kolektivu i individuálně
hudební hry
sledování notového zápisu jako opory při zpěvu písně
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje s vytleskávání písniček
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem rytmickými nástroji k doprovodné hře
hudební hry
rytmické a melodické nástroje
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu,
doprovází pohybem znějící hudbu
hudební hry
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
lidové tance s využitím tanečních kroků
melodie
pohybové improvizace
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná pohybem vyjadřuje metrum (2/4, 3/4 takt)
lidové tance s využitím tanečních kroků
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící
pohybové improvizace
hudby
taktování 2/4 a ¾ taktu
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé
pojmenuje hudební nástroje při poslechu
hudební hry
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální
rytmické a melodické nástroje
a vokálně instrumentální
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná užívá tempové a dynamické změny, rozlišuje kvality
zápis noty do notové osnovy (nota celá, půlová,
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící tónů, hudební výrazové prostředky, zapíše notu
osminová, čtvrťová)
hudby
houslový klíč
kvality tónů
hudební výrazové prostředky – prolínání
hudební styly a žánry – soudobé
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
•Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování (hudba z různých koutů světa)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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3. ročník

• Žáci rozvíjí cit pro rytmus během hudebně pohybových aktivit.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• Žáci při poslechu skladby rozvíjí kreativní postupy - zkouší malbou zaznamenat skladbu.
• doprovod hudby na klasické i netradiční nástroje
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
•Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - schopnost dotahovat nápady do reality, řešení problémů, kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
•poznávání vlastního kulturního zakotvení; respektování zvláštností různých etnik
•jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
•naši sousedé v Evropě, skladatelé a jejich hudba
•lidová slovesnost, zvyky, tance, tradice a nástroje v různých částech Evropy
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
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

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
dechová a intonační cvičení
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i zpěv kánonu
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké rytmus
dovednosti
melodie
tónina mollová a durová
písně lidové a umělé
jednohlasný zpěv
dvojhlasný zpěv
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4. ročník

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not

realizuje podle svých individuálních schopností a
hudební forma
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) čtyřdobý takt
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not
pomlka
délka not
pohybový doprovod písně
posuvky
předznamenání
tónina mollová a durová
písně lidové a umělé
stupnice C-dur
notová osnova
jednohlasný zpěv
HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
využívá na základě svých hudebních schopností a
rytmus
schopností a dovedností jednoduché popřípadě
dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební
melodie
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých hudební nástroje
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
motivů skladeb a písní
rytmický doprovod písně
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
hudební forma
či skladby
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché hudební nástroje
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
předehry, mezihry a dohry a provádí elementární
rytmický doprovod písně
elementární hudební improvizace
hudební improvizace
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých
poslech skladeb
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na hudebních výrazových prostředků, upozorní na
rytmus
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
melodie
harmonické změny
harmonické změny
taktování
dynamika
hudební pojmy
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, lidové tance s využitím tanečních kroků
tanečních kroků, na základě individuálních schopností na základě individuálních schopností a dovedností
pantomima jako vyjádření hudby
a dovedností vytváří pohybové improvizace
vytváří pohybové improvizace
pohybový doprovod písně
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Hudební výchova

4. ročník
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena



cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita



tvořivost v mezilidských vztazích
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference



poznávání vlastního kulturního zakotvení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání




cvičení pozornosti a soustředění
rozvoj smyslového vnímání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace







specifické komunikační dovednosti
poznávání se navzájem ve školní třídě
nonverbální komunikace
osobní zóny člověka
schopnost respektovat rozhodnutí většiny a odlišit názor svůj od ostatních
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá




lidová slovesnost
zvyky a tradice národů Evropy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita



multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování
Hudební výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník






Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
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Hudební výchova

5. ročník




RVP výstupy
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně
čistě a rytmicky přesně v jednohlase

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem,
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň
zapsanou pomocí not

Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a
dechová a intonační cvičení
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i zpěv kánonu
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké rytmus
dovednosti
melodie
dvoudobý takt
pomlka
délka not
posuvky
předznamenání
tónina mollová a durová
písně lidové a umělé
stupnice C-dur
notová osnova
jednohlasný zpěv
dvojhlasný zpěv
dynamika
třídobý takt
čtyřdobý takt
realizuje podle svých individuálních schopností a
pantomima jako vyjádření hudby
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) hudební forma
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not
rytmus
melodie
hudební nástroje
pohybový doprovod písně
taktování
rytmický doprovod písně
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HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních
schopností a dovedností jednoduché popřípadě
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

5. ročník
písně lidové a umělé
stupnice C-dur
jednohlasný zpěv
hudební pojmy
instrumentální doprovod písně
tónika a dominanta
akord
třídobý takt
čtyřdobý takt
využívá na základě svých hudebních schopností a
hudební forma
dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební
rytmus
nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých melodie
motivů skladeb a písní
dvoudobý takt
hudební nástroje
pomlka
délka not
posuvky
předznamenání
taktování
tónina mollová a durová
rytmický doprovod písně
stupnice C-dur
notová osnova
dynamika
hudební pojmy
instrumentální doprovod písně
tónika a dominanta
akord
pentatonika
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5. ročník

třídobý takt
čtyřdobý takt
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby
hudební forma
či skladby
hudební pojmy
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché hudební nástroje
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí
předehry, mezihry a dohry a provádí elementární
taktování
elementární hudební improvizace
hudební improvizace
rytmický doprovod písně
instrumentální doprovod písně
pentatonika
třídobý takt
čtyřdobý takt
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých
poslech skladeb
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na hudebních výrazových prostředků, upozorní na
hudební forma
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné
rytmus
harmonické změny
harmonické změny
melodie
hudební nástroje
taktování
tónina mollová a durová
dynamika
hudební pojmy
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, lidové tance s využitím tanečních kroků
tanečních kroků, na základě individuálních schopností na základě individuálních schopností a dovedností
pohybový doprovod písně
a dovedností vytváří pohybové improvizace
vytváří pohybové improvizace
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá




lidová slovesnost
zvyky a tradice národů Evropy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita



tvořivost v mezilidských vztazích
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5. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace







specifické komunikační dovednosti
poznávání se navzájem ve školní třídě
nonverbální komunikace
osobní zóny člověka
schopnost respektovat rozhodnutí většiny a odlišit názor svůj od ostatních
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena



cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání




cvičení pozornosti a soustředění
rozvoj smyslového vnímání
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference



poznávání vlastního kulturního zakotvení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita



multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování

5.7 Výtvarná výchova
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

Název předmětu
Oblast

3. ročník
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
2
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

7

Výtvarná výchova
Umění a kultura
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Název předmětu
Charakteristika předmětu

Výtvarná výchova
V předmětu Výtvarná výchova pracuje žák s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou
nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě,
vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu
uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému
vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale
jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace. Je
postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a
uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci
se nabízí obrazné prostředky tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v
obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a
ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit
osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a
komunikace.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat
předmětu (specifické informace o předmětu podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění
důležité pro jeho realizaci)
vhodných prostředků pro její vyjádření.
Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních
zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření.
Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně
obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění
výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.
Předmět Výtvarná výchova je vyučován v 1.-3. ročníku 1 hodinu týdně, ve 4.-5. ročníku 2 hodiny týdně. Ve
vyučovacím předmětu Výtvarná výchova se prolínají tato průřezová témata: Environmentální výchova,
Osobnostní a sociální rozvoj, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Integrace předmětů
 Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Na úrovni předmětuVýtvarná výchovajsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové následující postupy:
kompetence žáků
 učíme žáky plánovat a organizovat jejich výtvarné činnosti;
 umožňujeme žákovi pozorovat, experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry;
 motivujeme žáka možnostmi využití získaných poznatků a dovedností ve svém životě.
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Název předmětu

Výtvarná výchova
Kompetence k řešení problémů:
Na úrovni předmětuVýtvarná výchovajsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 předkládáme žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících
s výběrem výtvarné techniky, materiálu a pomůcek;
 podporujeme netradiční způsoby řešení.
Kompetence komunikativní:
Na úrovni předmětuVýtvarná výchovajsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 vedeme žáka k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace;
 vedeme žáka k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám minulosti a současnosti a
ke kulturním projevům různorodých
skupin, národů a národností;
 učíme žáka naslouchat druhým a vnímat projevy druhých jako nezbytný prvek účinné mezilidské
komunikace.
Kompetence sociální a personální:
Na úrovni předmětuVýtvarná výchovajsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 učíme žáka respektovat pravidla při práci v týmu;
 učíme žáky kriticky hodnotit práci svou i ostatních;
 prohlubujeme v žáku pozitivní vztah k výtvarnému umění.
Kompetence občanské:
Na úrovni předmětuVýtvarná výchovajsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
následující postupy:
 učíme žáka vnímat uměleckou tvorbu jako jedinečný způsob nalézání a vyjadřování osobních
prožitků i postojů k jevům a vztahům ve
společnosti a v mnohotvárném světě;
 vedeme žáky k sebeúctě a k úctě druhým lidem a toleranci k jejich výtvarným projevům.
Kompetence pracovní:
Na úrovni předmětuVýtvarná výchovajsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány
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Výtvarná výchova

Způsob hodnocení žáků

následující postupy:
 vedeme žáka k pozitivnímu přístupu k práci ;
 dbáme na dodržování hygienických pravidel při sezení a při práci s výtvarným materiálem;
 vedeme žáka ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržování pravidel.
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel
zejména těmito metodami, formami a prostředky:
 pozorováním žáka ve vyučovací hodině a vyhodnocováním jeho práce;
 hodnocením samostatných školních i domácích prací;
 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování;
 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové apod.);
 analýzou výsledků činnosti žáka;
 zachycováním žákova posunu formou žákovského portfolia;
 konzultacemi s ostatními učiteli, případně s odbornými pracovníky poradenských a zdravotnických
zařízení;
 učitel aktivně vyhledává efektivní způsoby hodnocení žáka (omezuje málo efektivní zkoušení před
tabulí);
 skupinová práce, kde není možní objektivně zhodnotit podíl výsledků jednotlivých členů skupiny,
obvykle nebývá klasifikována, je pouze hodnocena.
Žák je za své výkony hodnocen průběžně. Učitel oznamuje žákovi svoje hodnocení žákova výsledku,
v případě klasifikace známkou doplní slovně klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.
Učitel vede žáky k sebehodnocení. Spolu se žákem hledá možnosti pro dosažení lepšího výsledku.
Učitelé dbají na rovnoměrné rozvržení rozsáhlejších prací. Celohodinová práce může být pouze
jedna v jednou vyučovacím dnu. Takové práce jsou předem ohlášeny v týdenním plánu pokud je vytvářen,
nebo je koordinuje třídní učitel.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o hodnocení žáka.

Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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Výtvarná výchova

1. ročník






RVP výstupy
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-3-1-01 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-3-1-02 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 svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
seznamuje se základními návyky a postupy při práci s
barvami

Učivo
prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary,
objemy)

rozlišuje tvary, barvy a struktury

prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary,
objemy)

rozvíjí svůj cit pro prostor

uspořádání objektů do celku uspořádání na základě
velikosti a vzájemného postavení

pomocí barev, vjemů a postojů vyjadřuje vlastní prožitky prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností pohyb těla
akční tvar malby a kresby
vyjadřuje rozdíly při vnímání různými smysly

aktivně pracuje s ilustrací, pozná obrázky dětských
ilustrátorů (Josef Lada, Zdeněk Miler a Helena
Zmatlíková)
rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus a též smysl pro

reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly vyjádření hmatových, sluchových,
pohybových, čichových a chuťových podnětů
smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
umělecká výtvarná tvorba, film, ilustrace
typy vizuálně obrazných vyjádření jejich rozlišení,
výběr a uplatnění ( malba, kresba)
typy vizuálně obrazných vyjádření jejich rozlišení,
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zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém řešení plochy s využitím barevných prvků
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá interpretuje podle svých schopností různá vizuálně
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
obrazná vyjádření
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

porovnává odlišné interpretace se svojí dosavadní
zkušeností

výběr a uplatnění ( malba, kresba)

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, hledisko
jejich vnímání a motivace
osobní postoj v komunikaci (výtvarné vyjádření v
rámci skupin)
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
(výtvarné projevy spojené s komunikací – se
spolužáky, s rodinou)
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením, hledisko
jejich vnímání a motivace
osobní postoj v komunikaci (výtvarné vyjádření v
rámci skupin)
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
(výtvarné projevy spojené s komunikací – se
spolužáky, s rodinou)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
•Žák je veden ke schopnosti přicházet na nové nápady, pracovat s vlastnostmi barev, používá různé výtvarné a pracovní postupy.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
•ProjektGREEN LIVE. Skupinová malba plakátu doprojektu. Seznámení se se situací kácení a vypalování deštných pralesů.
•Vztah člověka k prostředí – Žáci získávají informace, jak se starat o životní prostředí. Využití odpadu při výtvarné výchově a pracovních činnostech. Žák se učí pracovat
s přírodními materiály.
•moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
•Žák rozvíjí smyslové poznání a cit pro výtvarný rytmus (Barva a její vlastnosti, linie, kresba, malba, prostor, rytmus)
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

2. ročník




Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
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RVP výstupy
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-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozpoznává linie, tvary, barvy a objekty

Učivo
prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy, linie, tvary,
objekty)

užívá vjemy vycházející z jeho zkušeností jako odraz
zážitků

reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly (barevné vyjádření podnětů
vnímaných sluchem, čichem a chutí)

tvoří v liniích, tvarech a v barvách různé objekty

prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy, linie, tvary,
objekty)

míchá barvy pro jejich využití

prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy, linie, tvary,
objekty)

vhodnými prostředky vyjadřuje své zážitky

osobní postoj v komunikaci (projektové práce)

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností (postavy v
pohybu a jejich umístění v prostoru)
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přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením (volná
kresba, malba)
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
vyjadřuje své zážitky s pomocí základních a doplňkových osobní postoj v komunikaci (projektové práce)
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření barev
volí vhodné prostředky
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
fantazie, představ a osobních zkušeností (postavy v
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
pohybu a jejich umístění v prostoru)
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením (volná
kresba, malba)
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
tvoří podle vlastní fantazie
osobní postoj v komunikaci (projektové práce)
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením (volná
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
kresba, malba)
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá aktivně pracuje s ilustrací, pozná obrázky dětských
smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
ilustrátorů
(dokončení fotografie)
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
proměny komunikačního obsahu (ilustrátoři)
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá interpretuje vizuální a obrazná vyjádření
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
(vyprávění o obrázku)
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
proměny komunikačního obsahu (ilustrátoři)
typy vizuálně obrazných vyjádření (kresba daného
předmětu, prostorové modelování)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání




cvičení pozornosti a soustředění
rozvoj smyslového poznání
poznání okolí i sebe sama různými smysly
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita



tvořivé zpracování témat a životních situací
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy




umělý ekosystém
různá přírodní prostředí a jejich elementy
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Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
rozpoznává a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty,
porovnává je a třídí

RVP výstupy
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
v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti v
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém plošném i prostorovém uspořádání
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další
prvky a jejich kombinace

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události
využívá různých technik k zobrazení téhož
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření
volí vhodné prostředky

Učivo
prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní a
barevné rozdíly, kontrast)
uspořádání tvarů do celků (vzájemné postavení prvků
v kresbě, malbě, modelováním)
osobní postoj v komunikaci (projektové práce)
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností (více objektů
– kolektivní práce)
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením (volná
kresba, malba)
reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly (barevné vyjádření podnětů
vnímaných hmatem a pohybem)
smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
(kreslení na PC)
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností (více objektů
– kolektivní práce)
osobní postoj v komunikaci (projektové práce)
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností (více objektů
– kolektivní práce)
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VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

vypráví o obrázku, který sám vytvořil

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

interpretuje vizuální a obrazná vyjádření

typy vizuálně obrazných vyjádření (plastika, comics,
elektronický obraz)
osobní postoj v komunikaci (projektové práce)
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
(vyprávění o obrázku kamaráda)
proměny komunikačního obsahu (malíři pro děti)
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
(vyprávění o obrázku kamaráda)
proměny komunikačního obsahu (malíři pro děti)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
• tvořivé zpracování témat a životníchsituací
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání





cvičení pozornosti a soustředění
rozvoj smyslového poznání
poznání okolí i sebe sama různými smysly
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy




umělý ekosystém
různá přírodní prostředí a jejich elementy
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
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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)

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

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

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

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

osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k
tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro
vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků

prvky vizuálně obrazného vyjádření (kresba s detaily,
využití kontrastních barev při malbě, střídání tvarů,
zaplnění plochy)
uspořádání tvarů do celků (uspořádání prvků podle
velikosti v kresbě, malbě – popředí-pozadí, statické a
dynamické vyjádření –zátiší, děti v pohybu)
typy vizuálně obrazných vyjádření (práce s fotografií)
prvky vizuálně obrazného vyjádření (kresba s detaily,
využití kontrastních barev při malbě, střídání tvarů,
zaplnění plochy)
reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly (pokus kresby naslepo)
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením (modelování
objektů)
osobní postoj v komunikaci (práce s přírodním
materiálem)
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností (barevné
otisky rukou a nohou)
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
(vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností
a zaměření)
prvky vizuálně obrazného vyjádření (kresba s detaily,
využití kontrastních barev při malbě, střídání tvarů,
zaplnění plochy)
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením (modelování
objektů)
proměny komunikačního obsahu (kresba podle
předlohy)
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností (barevné
otisky rukou a nohou)
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neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)

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

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

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
vytvořil, vybral, či upravil
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy




typy vizuálně obrazných vyjádření (práce s fotografií)
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
(vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností
a zaměření)
smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření (kresba
tuší - comics)
proměny komunikačního obsahu (kresba podle
předlohy)
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
(vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností
a zaměření)

biodiverzita
biomy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání





rozvoj schopnosti poznávání
cvičení pozornosti a soustředění
rozvoj smyslového vnímání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita



tvořivost v mezilidských vztazích
Výtvarná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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Výtvarná výchova

5. ročník

RVP výstupy
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)

ŠVP výstupy
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

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

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

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

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

Učivo
prvky vizuálně obrazného vyjádření (podobnost,
kombinace a proměny v ploše a v prostoru)
uspořádání objektů do celků (uspořádání podle
vzájemného postavení)
typy vizuálně obrazných vyjádření (animovaný film –
pohyblivé obrázky)
prvky vizuálně obrazného vyjádření (podobnost,
kombinace a proměny v ploše a v prostoru)
reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání
ostatními smysly (barevné vyjádření hudby se slovní
interpretací, malování ústy)
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením (motivační
modelování objektů s rozvojem fantazie)
osobní postoj v komunikaci (porovnávání vlastních
interpretací s výtvory spolužáků)
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností (manipulace
s objekty)
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
(vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností
a zaměření)
prvky vizuálně obrazného vyjádření (podobnost,
kombinace a proměny v ploše a v prostoru)
přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením (motivační
modelování objektů s rozvojem fantazie)
proměny komunikačního obsahu (tvoření písmen
pomocí znaků vlastních zálib)
prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,
fantazie, představ a osobních zkušeností (manipulace
s objekty)
typy vizuálně obrazných vyjádření (animovaný film –
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Výtvarná výchova

5. ročník

kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů
současného výtvarného umění)

prostředků a postupů současného výtvarného umění)

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

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

pohyblivé obrázky)
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
(vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností
a zaměření)
smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření
(reklama)
proměny komunikačního obsahu (tvoření písmen
pomocí znaků vlastních zálib)
komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
(vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností
a zaměření)

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních
nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně
která samostatně vytvořil, vybral či upravil
vytvořil, vybral či upravil
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání





rozvoj schopnosti poznávání
cvičení pozornosti a soustředění
rozvoj smyslového vnímání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita



tvořivost v mezilidských vztazích
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy




biodiverzita
biomy
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5.8 Tělesná výchova
1. ročník
2
Povinný

2. ročník
2
Povinný

Název předmětu
Oblast
Charakteristika předmětu

3. ročník
2
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
2
2
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

10

Tělesná výchova

Člověk a zdraví
Vyučovací předmět Tělesná výchova je zaměřen na rozvoj vztahů mezi lidmi, jejich soužití, změny
v životě člověka a jejich reflexe, zdravý způsob života a péči o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich
prevence, hodnotu a podporu zdraví, osobnostní a sociální rozvoj.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tématické okruhy:
předmětu (specifické informace o předmětu
 Činnosti ovlivňující zdraví
důležité pro jeho realizaci)
 Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností
 Činnosti podporující pohybové učení
V tématickém okruhu Činnosti ovlivňující zdraví se žáci seznamují s významem pohybu pro zdraví,
přípravou organismu, se zdravotně
zaměřenými činnostmi, rozvíjíme různé formy rychlosti,
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygieny při Tv, vedeme je k bezpečnosti při
pohybových činnostech.
Při Činnostech ovlivňujících úroveň pohybových dovedností se žáci seznamují s pohybovými hrami, se
základy gymnastiky, rytmickými a kondičními formami cvičení pro děti, s průpravnými úpoly. Učí se
základy atletiky, základy sportovních her, jsou vedeni k turistice a pobytu v přírodě - plavání, lyžování
a bruslení, další pohybové činnosti.
Tématický okruh Činnosti podporující pohybové učení se učíme komunikovat a organizovat v Tv,
dodržujeme zásady jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností,
měření a posuzování pohybových dovedností.
Výuka Tělesné výchovy probíhá v 1. – 5. ročníku s časovou dotací 2 hodin týdně.
Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, ve volné přírodě nebo v
plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části
156

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Plavská škola
Název předmětu

Integrace předmětů

Tělesná výchova
hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve
vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s
dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí.
Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Tělesná výchova jsou zařazovány okruhy průřezového
tématu Osobnostní a sociální výchova



Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Na úrovni předmětu Tělesná výchova jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové využívány následující postupy:
kompetence žáků
 vedeme žáky k výběru a využívání vhodných způsobů, metod a strategií pro efektivní učení, k
plánování, organizování a řízení vlastního učení;
 operujeme s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádíme věci do souvislostí,
propojujeme do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si žák
vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy;
 podporujeme poznávání smyslu a cíle učení, k pozitivnímu vztahu k učení, posouzení vlastního
pokroku.
Kompetence k řešení problémů:
Na úrovni předmětu Tělesná výchova jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 zkoušíme plánovat způsob řešení problémů a využívat k tomu vlastního úsudku a zkušeností;
 využíváme získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, aby se žák
nenechal odradit případným nezdarem a vytrvale hledal konečné řešení problému;
 podporujeme kritické myšlení, aby žák činil uvážlivá rozhodnutí, byl schopen je obhájit,
uvědomoval si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů uměl zhodnotit.
Kompetence komunikativní:
Na úrovni předmětu Tělesná výchova jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 vyžadujeme naslouchání promluvám druhých lidí, porozumění jim, vhodné reakce na ně, účinné
zapojení se do diskuse, obhajobu svého názoru a vhodné argumentaci.
Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu

Tělesná výchova
Na úrovni předmětu Tělesná výchova jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 vedeme ke spolupráci ve skupině, podílení se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v
týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivnímu ovlivnění kvality
společné práce;
 podílíme se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s
druhými lidmi přispíváme k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby
poskytneme pomoc;
 diskutujeme s žáky o ocenění zkušeností druhých lidí, respektu různých hledisek a čerpání poučení
z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají;
 pomáháme žákům vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru
a samostatný rozvoj; ovládání a řízení jeho jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení
a sebeúcty.
Kompetence občanské:
Na úrovni předmětu Tělesná výchova jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 vedeme žáky k respektu přesvědčení druhých lidí, vážení si jejich vnitřních hodnot, ke schopnosti
vcítit se do situací ostatních lidí, odmítání útlaku a hrubého zacházení, k uvědomění si povinnost
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí;
 procvičujeme zodpovědné rozhodování se podle dané situace, poskytnutí účinné pomoci dle svých
možností a chování se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka.
Kompetence pracovní:
Na úrovni předmětu Tělesná výchova jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 diskutujeme a v praxi zkoušíme bezpečné a účinné používání materiálů, nástrojů a vybavení,
dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků, adaptaci se na změněné nebo nové
pracovní podmínky;
 procvičujeme využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v
zájmu vlastního rozvoje.
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Název předmětu
Způsob hodnocení žáků

Tělesná výchova
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel
zejména těmito metodami, formami a prostředky:
 pozorováním žáka ve vyučovací hodině a vyhodnocováním jeho práce;
 hodnocením samostatných školních i domácích prací;
 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování;
 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové apod.);
 analýzou výsledků činnosti žáka;
 zachycováním žákova posunu formou žákovského portfolia;
 konzultacemi s ostatními učiteli, případně s odbornými pracovníky poradenských a zdravotnických
zařízení;
 učitel aktivně vyhledává efektivní způsoby hodnocení žáka (omezuje málo efektivní zkoušení před
tabulí);
 skupinová práce, kde není možní objektivně zhodnotit podíl výsledků jednotlivých členů skupiny,
obvykle nebývá klasifikována, je pouze hodnocena.
Žák je za své výkony hodnocen průběžně. Učitel oznamuje žákovi svoje hodnocení žákova výsledku,
v případě klasifikace známkou doplní slovně klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.
Učitel vede žáky k sebehodnocení. Spolu se žákem hledá možnosti pro dosažení lepšího výsledku.
Učitelé dbají na rovnoměrné rozvržení rozsáhlejších prací. Celohodinová práce může být pouze
jedna v jednou vyučovacím dnu. Takové práce jsou předem ohlášeny v týdenním plánu pokud je vytvářen,
nebo je koordinuje třídní učitel.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o hodnocení žáka.

Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
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Tělesná výchova

1. ročník

RVP výstupy
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
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

ŠVP výstupy
uplatňuje pravidla bezpečnosti a dodržuje zásady
hygieny při všech činnostech

Učivo
pravidla bezpečnosti, hygienické zásady

reaguje na základní pokyny, signály a gesta učitele

základní pokyny, signály a gesta učitele

zvládá základní pojmy související s během, skokem do
dálky a hodem

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

předvede nízký a polovysoký start

běh
průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a
vytrvalosti
základy nízkého a polovysokého startu
rychlý běh na 20 až 40 m
motivovaný běh v terénu až do 10 minut (běh
prokládaný chůzí, souvislý běh podle úrovně žáků)
skok
průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a
obratnosti
odraz z místa
skok do dálky z místa
hod
průpravná cvičení pro hod kriketovým
hod míčkem z místa
základy nízkého a polovysokého startu

zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu
míčkem

běh
průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a
vytrvalosti
základy nízkého a polovysokého startu
rychlý běh na 20 až 40 m
motivovaný běh v terénu až do 10 minut (běh
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1. ročník

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

zvládá základní gymnastické držení těla

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními

zvládá základy chůze na lavičce s dopomocí učitele

zvládá kotoul vpřed, skoky prosté snožmo z trampolíny

prokládaný chůzí, souvislý běh podle úrovně žáků)
skok
průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a
obratnosti
odraz z místa
skok do dálky z místa
hod
průpravná cvičení pro hod kriketovým
hod míčkem z místa
gymnastické držení těla

průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed
kotoul vpřed
průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad
přeskok
průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu
skoky prosté odrazem snožmo z trampolíny
lavička (kladinka)
chůze s dopomocí

zvládá základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůzi,
běh, poskoky, obraty, atd.)

rytmizovaný pohyb související s osvojovanými hrami a
používaným náčiním

zvládá některé pohybové hry a je schopen je hrát i

základní organizační povely pro realizaci her
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1. ročník

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

mimo TV

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

zvládá v pohybové hře využít i hračky jako tělocvičné
náčiní

zvládá základní pojmy označující náčiní, osvojované
dovednosti, části hřiště a základní sportovní hry jako je
vybíjená

základní sportovní hry-vybíjená (se zjednodušenými
pravidly, na malém hřišti bez čar, bez kroků)

zvládá základní způsoby házení a chytání míče
odpovídající velikosti a hmotnosti

držení míče jednoruč a obouruč
manipulace s míčem
základní přihrávky rukou
základní sportovní hry-vybíjená (se zjednodušenými
pravidly, na malém hřišti bez čar, bez kroků)
mířit, chytit, hodit
každodenní pohybová činnost
zdraví
průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační,
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
základní organizační povely pro realizaci her
základní pravidla osvojovaných her a v různých
podmínkách
využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám
nácvik pohybových a sportovních her

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
zdravím a využívá nabízené příležitosti
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

základní pravidla osvojovaných her a v různých
podmínkách
využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám
nácvik pohybových a sportovních her
využití předmětů denní potřeby k pohybovým hrám
nácvik pohybových a sportovních her

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s
vlastním oslabením
spolupracuje při pohybových hrách

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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1. ročník
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

•Představy o svém těle (zdraví, fyzická zdatnost)
•Získávání zdravé sebedůvěry
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
•Poznávání sebe sama skrze pohled druhých
•Vzájemné poznávání se ve skupině/kolektivu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
•Empatie a pohled na svět očima druhého, vcítění se do situace a do konkrétní postavy
•Podpora a pomoc, sdílení radosti s druhými
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
•Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - schopnost dotahovat nápady do reality, řešení problémů, kreativita
•Reakce na stresnebo neúspěch, obranné mechanismy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
•Komunikace v různých situacích
•Poznávání se navzájem při pohybových činnostech a hrách; schopnost empatie
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
•Odvaha zkusit něco nového, osvojení nové dovednosti a prezentace před třídou
•Odhad, reflexe, zpětná vazba
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
•Mezilidské vztahy, chování; etické zvládání konkurence a soutěže
•Role v týmu; funkce každého jednotlivce v týmu jako celku
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
•Pomáhající a prosociální chování, odpovědnost; vytváření postojů k problémům, řešení problémů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
•Škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
•Ochrana vody, ovzduší, půdy při všech při pohybových činnostech v přírodě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
•Vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.
•Osobní pravidla chování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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1. ročník

•Občan jako zodpovědný člen společnosti (udržování se v dobré zdravotní a fyzické kondici)
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
•ochrana přírody a kulturních památek při sportovních a pohybových činnostech
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zvládá základní pojmy související z během, skokem do
dálky a hodem

Učivo
atletika - základní pojmy
základy bezpečnosti při atletických činnostech

zvládá základní techniku nízkého a polovysokého startu základy nízkého a polovysokého startu

zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky z místa,
hodu míčkem z místa a za chůze

atletika - základní pojmy
průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a
vytrvalosti
rychlý běh na 30 až 50 m
motivovaný běh v terénu až do l0 min. (běh
prokládaný chůzí, dle výkonnosti žáků i souvislý běh)
průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a
obratnosti
odraz z místa
skok do dálky z místa
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2. ročník

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

zvládá alespoň pasivně základní pojmy osvojovaných
cviků

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

zvládá základy gymnastického odrazu

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá
správné základní cvičební polohy
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními

hod
průpravná cvičení pro hod míčkem
hod míčkem z místa
hod míčkem z chůze
atletika - základní pojmy
gymnastika - základní pojmy
rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy

dovede pojmenovat základní gymnastické nářadí a
náčiní

gymnastika - základní pojmy
názvy používaného náčiní a nářadí

zvládá kotoul vpřed, vzad, skoky prosté snožmo z
trampolíny

zvládá základní estetické držení těla (snaží se o to)

základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou,
trupu
průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed
kotoul vpřed
průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad
kotoul vzad
základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou,
trupu
přeskok
průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu
skoky prosté odrazem snožmo z trampolíny
výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou
bednu odrazem z trampolíny
lavička (kladinka)
chůze s dopomocí (různé obměny)
gymnastické držení těla

umí vyjádřit jednoduchou melodii, rytmus pohybem

základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůze, běh,

165

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Plavská škola
Tělesná výchova
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 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

2. ročník
poskoky, obraty, pohyby různých částí těla)

uvědomuje si, že lze pohyb spojovat s hudbou, rytmem, rytmizovaný pohyb, nápodoba pohybem
příběhem, pohádkou, svou představou, zkušeností
tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem

zvládá základní způsoby házení a chytání míče
odpovídající velikosti a hmotnosti

uplatňuje základní znalosti sportovních her v praxi

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích

spolupracuje při pohybových hrách

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

dodržuje hygienické zásady a pravidla bezpečnosti při
jednotlivých aktivitách

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

reaguje na základní pokyny

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení
související s vlastním oslabením

držení míče jednoruč a obouruč
manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti
(na místě i v pohybu, vyvolenou i opačnou rukou)
základní přihrávky rukou (vyvolenou i opačnou)
pohybové hry - základní pojmy: související s
osvojovanými hrami a používaným náčiním
základní organizační povely pro realizaci her
základní pravidla osvojovaných her
každodenní pohybová činnost
zdraví
pohybové hry - základní pojmy: související s
osvojovanými hrami a používaným náčiním
základní organizační povely pro realizaci her
základní bezpečnostní pravidla při gymnastickém
cvičení
bezpečnost při různých druzích her a různých
podmínkách
zjednodušené startovní povely a signály
základní organizační povely pro realizaci her
základní pravidla osvojovaných her
průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační,
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s
vlastním oslabením
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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2. ročník

• organizace času
• ostatní jako zdroj informací
• moje tělo, moje psychika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• plánování aktivit
• odvaha vyzkoušet nové věci
• odhad a reflexe
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
• sportovní, herní kolektivy
• podpora a pomoc
• sdílení radosti s ostatními
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• reakce na stres
• rozvoj kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• komunikace v různých situacích
• nonverbální komunikace
• osobní zóny člověka
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se v kolektivu
• rozpoznání důležitých informací a vlastností
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• týmové a individuální hry a soutěže
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• vytváření postojů k problémům
• řešení problémů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýza cizích postojů a hodnot
• lidské kvality (spolehlivost, spravedlnost)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
• způsoby řešení konfliktů
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2. ročník

• kritéria rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
• občan jako odpovědný člen společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
• ochrana ovzduší a jeho čistota
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• ochrana přírody při kolektivních sportovních a pohybových hrách
• aktivity a hry ve vodě
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
Učivo
zvládá základní techniku nízkého a polovysokého startu nízký start na povel,polovysoký start

zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu
míčkem z chůze i z rozběhu

základy techniky běhů, skoků a hodů
průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a
vytrvalosti
běžecká abeceda
rychlý běh do 60 m (50m)
vytrvalostní běh v terénu až do 15 minut (dle
výkonností žáků)
vytrvalý běh na dráze do 600 m (300m)
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

zvládá upravit doskočiště, připravit start běhu (čára),
vydat pokyny pro start

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

zvládá minimálně 10 pohybových her a zná jejich
zaměření

průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a
obratnosti
skok do dálky s rozběhem (odraz z pásma širokého 50
cm z 3 až 4 dvojkroků)
průpravná cvičení pro hod míčkem
hod míčkem z chůze (postupné spojení s rozběhem)
hod míčkem s rozběhem
spojení rozběhu s odhodem
úprava sportovních stanovišť

jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých
na pokyny k vlastním chybám
polohách, změny poloh, obměny tempa a rytmu
správně provede kotoul vpřed a vzad
kotoul vzad a jeho modifikace
kotoul vpřed s výskokem roznožmo
kotoul vzad roznožmo
zvládá základy tance založené na chůzi, běhu, klusu, na
kroku poskočném, přísuvném, přeměnném

snaží se samostatně vytvářet pohybové hry, hledat
varianty známých her

základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých
polohách, změny poloh, obměny tempa a rytmu
tvořivé vyjádření rytmu pohybem
základní tance založené na taneční chůzi a běhu
(klusu)
základní tance založené na kroku poskočném,
přísuvném, přeměnném (seznámení s 2/4 a 3/4
tanečním krokem)
pohybové hry - základní pojmy: související s funkcemi
her, pravidly a používaným náčiním
variace her jednoho druhu
pohybové hry - základní pojmy: související s funkcemi
her, pravidly a používaným náčiním
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variace her jednoho druhu
využití přírodního prostředí pro pohybové hry

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

uplatňuje základní znalosti sportovních her v praxi•
nebojí se potopit hlavu a splývá
zná některé vodní hry

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

spolupracuje při týmových aktivitách

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

dodržuje zásady hygieny a pravidla bezpečnosti během
jednotlivých aktivit

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti a její organizaci
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-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

reaguje na povely a pokyny

základní role ve hře, pravidla zjednodušených
sportovních her (miniher) související s osvojovanou
činností
základní role ve hře, pravidla zjednodušených
sportovních her (miniher) související s osvojovanou
činností
základy bezpečnosti při atletických činnostech, vhodné
oblečení
bezpečnost při gymnastických činnostech
bezpečnost při různých druzích her
startovní povely

zvládá základní držení těla v různých polohách a
činnostech

základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých
polohách, změny poloh, obměny tempa a rytmu

zvládá jednoduchá speciální cvičení související s
vlastním oslabením
zvládá gymnastický odraz a práci se svým tělem

průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační,
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
základní cvičební polohy, postoje a pohyby paží,
nohou, trupu, názvy používaného nářadí a náčiní
(aktivně)
základní záchrana a dopomoc při gymnastickém
cvičení, vhodné oblečení
průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti,
obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů atd.(s
širším spektrem náčiní)
průpravná cviční pro nácvik gymnastického odrazu z
můstku

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se
zdravím a využívá nabízené příležitosti

plavání
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady jednoduché pohybové činnosti
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině;
usiluje o jejich zlepšení

3. ročník

zvládá základní způsoby házení a chytání míče a
zacházení s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti

přeskok 2-4 dílů z odrazem z trampolínky
roznožka přes kozu našíř odrazem z trampolínky
lavička (kladinka)
chůze bez pomoci (různé obměny)
přihrávka jednoruč a obouruč (vrchní, strčením)
chytání míče jednoruč a obouruč
vedení míče driblingem
střelba jednoruč a obouruč na koš (z místa i v pohybu,
vyvolenou rukou)
pohyb s míčem a bez míče, zastavení
průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených
pravidel (vybíjená)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
• reakce na stres
• rozvoj kreativity
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
• plánování aktivit
• odvaha vyzkoušet nové věci
• odhad a reflexe
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
• organizace času
• ostatní jako zdroj informací
• moje tělo, moje psychika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
• komunikace v různých situacích
• nonverbální komunikace
• osobní zóny člověka
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
• vzájemné poznávání se v kolektivu
• rozpoznání důležitých informací a vlastností
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

• sportovní, herní kolektivy
• podpora a pomoc
• sdílení radosti s ostatními
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
• vytváření postojů k problémům
• řešení problémů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
• způsoby řešení konfliktů
• kritéria rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
• analýza cizích postojů a hodnot
• lidské kvality (spolehlivost, spravedlnost)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
• týmové a individuální hry a soutěže
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
• ochrana ovzduší a jeho čistota
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
• občan jako odpovědný člen společnosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• ochrana přírody při kolektivních sportovních a pohybových hrách
• aktivity a hry ve vodě
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník







Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
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 Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
zvládá aktivně techniku nízkého startu z bloků
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
reaguje na složitější pokyny, signály a gesta učitele
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v
zrcadle, podle pokynů učitele
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná
je s předchozími výsledky
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

zvládá upravit doskočiště, připravit start běhu (čáru) a
vydat povely pro start

Učivo
atletika- základní pojmy
základní disciplíny, části běžecké dráhy, skokanského
sektoru, pomůcky pro měření výkonů, úpravu
doskočiště
startovní povely
nízký start (na povel)
základní techniky běhů, skoků, hodů
průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a
vytrvalosti
běžecká abeceda

rychlý běh na 60 m
vytrvalostní běh v terénu 12-15 min. (dle výkonnosti
žáků)
vytrvalý běh na dráze 600 m
základní disciplíny, části běžecké dráhy, skokanského
sektoru, pomůcky pro měření výkonů, úpravu
doskočiště
základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů

dovede zapsat výkony v osvojovaných disciplínách a
porovná je s předchozími výsledky
jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti a reaguje průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a
na pokyny k vlastním chybám
obratnosti
skok do dálky s rozběhem
průpravná cvičení pro hod míčkem
hod míčkem s rozběhem
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TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k
zvládá poskytnout základní dopomoc a záchranu pro
osvojované činnosti a její organizaci
cvičení
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
zvládá prvky gymnastiky
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
zdokonaluje techniku šplhu
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
zvládá pojmenovat osvojované cvičební náčiní
zvládá základy estetického pohybu a jeho částí i s
obměnami

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

zvládá základy tance založené na kroku poskočném,
přísunném, přeměnném, základy cvičení s náčiním

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou zvládá minimálně 10-20 pohybových her a ví jaké je
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
jejich zaměření
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří

spojení rozběhu s odhodem
základní záchrana a dopomoc při gymnastickém
cvičení
gymnastika - základní pojmy
základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou,
trupu, názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně)
průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti,
obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů
akrobacie
přeskok
lavička (kladinka)
šplh na tyči
šplh do výšky 4,5 metrů
základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou,
trupu, názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně)
rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy
základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých
polohách
změny poloh, obměny tempa rytmu
základy cvičení s náčiním (šátek, míč, švihadlo) při
hudebním doprovodu
základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo,
takt, melodie)
základy tance založené na kroku poskočném,
přísunném, přeměnném (základní taneční krok 2/4 a
3/4)
pohybové hry - základní pojmy: souvisejí s funkcemi
her, pravidla a používaným náčiním
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varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
dovede samostatně vytvářet jednoduché pohybové hry,
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří vyhledávat varianty známých her
varianty osvojených pohybových her
dohodne se na spolupráci (jednoduché taktice) družstva
a dodržuje ji
zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly
(vybíjená, minifotbal )
zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a využívá
je v základních kombinacích i v utkáních podle
zjednodušených pravidel

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně
reaguje v situaci úrazu spolužáka

variace her jednoho druhu
využití netradičního náčiní
využití přírodního prostředí pro pohybové hry
sportovní hry -základní pojmy

reaguje na hráčské funkce v družstvu a dodržuje v
utkání (za pomoci učitele), uplatňuje zásady fair play
jednání ve hře
dohodne na spolupráci (jednoduché taktice) družstva a
dodržuje ji
zvládá základní plavecké styly

osvojovaných činností, základní označení a vybavení
hřišť, základní role ve hře, „Pravidla zjednodušených
sportovních her“
úpoly
osvojovaných činností, základní označení a vybavení
hřišť, základní role ve hře, „Pravidla zjednodušených
sportovních her“
základní organizace utkání: losování, zahájení, počítání
skóre, ukončení utkání
plavání

upozorní na činnosti (prostředí) spojené s jeho
oslabením
uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování

průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační,
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry

adekvátně reaguje na zranění žáka

sebepoznání a odhadnutí svých možností

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
•Empatie a pohled na svět očima druhého, vcítění se do situace
•Podpora a pomoc, sdílení radosti s druhými
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
•Plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
•Odvaha zkusit něco nového, osvojení nové dovednosti a prezentace před třídou
•Odhad, reflexe, zpětná vazba
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
•Reakce na stres, obranné mechanismy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
•Vzájemné poznávání se v kolektivu
•Poznávání druhých
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
•Zdravé a vyrovnané sebepojetí, moje tělo, moje psychika, co o sobě vím
•Druzí jako zdroj informací o mně, já jako zdroj
•Organizace vlastního času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
•Poznávání se navzájem ve školní třídě; schopnost empatie
•Komunikace v různých situacích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
•Mezilidské vztahy, chování; etické zvládání konkurence a soutěže
•Role v týmu; funkce každého jednotlivce v týmu jako celku
•Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
•Vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování
•Osobní pravidla chování
•Zpětná vazba, vztahy, komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
•Pomáhající a prosociální chování, odpovědnost; vytváření postojů k problémům, řešení problémů
•Rozhodování, řešení problémů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
•Škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
•Občan, občanská společnost
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

•význam vody pro lidské aktivity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
•ochrana přírody při masových sportovních hrách
Tělesná výchova
Výchovné a vzdělávací strategie

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
zvládá základní techniku startů

RVP výstupy
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-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
zvládá upravit doskočiště, připravit start běhu a vydat
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
povely pro start
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
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

dovede změřit a zapsat výkony v osvojovaných
disciplínách

Učivo
atletika - základní pojmy
základy techniky běhů, skoků a hodů

skokanských sektorů,

startovní povely
průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a
vytrvalosti
běžecká abeceda
průpravná cvičení pro ovlivňování odrazové síly a
obratnosti
průpravná cvičení pro hod míčkem
pomůcky pro měření výkonů, úprava doskočiště
základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů
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provedení pohybové činnosti
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-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

5. ročník
dovede poskytnout základní dopomoc a záchranu při
cvičení

základní záchrana a dopomoc při gymnastickém
cvičení

zvládá gymnastické prvky

gymnastika - základní pojmy
základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou,
trupu, názvy používaného nářadí a náčiní (aktivně)
průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti,
obratnosti, síly, rychlosti a koordinace pohybů
akrobacie
přeskok
průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z
můstku
lavička (kladinka)
rytmická a kondiční gymnastika - základní pojmy
názvy základních lidových tanců, držení partnerů při
různých tancích, vzájemné chování při tanci
základy tance založené na kroku poskočném,
přísunném, přeměnném, základní taneční krok 2/4 a
3/4
základy cvičení s náčiním (šátek, švihadlo, míč aj.) při
hudebním nebo rytmickém doprovodu, jednoduché
sestavy
lyžování, bruslení
základy tance založené na kroku poskočném,
přísunném, přeměnném, základní taneční krok 2/4 a
3/4
pohybové hry - základní pojmy: související s funkcemi
her, pravidly a používaným náčiním
variace her více druhů
využití přírodního prostředí pro pohybové hry

uvědomuje si jména základních lidových tanců, dovede
pojmenovat osvojované činnosti i cvičební náčiní

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
vyjádří pohybem různé činnosti, představy, nálady
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří rytmy, melodii atd.
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
umí několik lidových tanců, valčíkový a polkový krok
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
dovede samostatně vytvářet pohybové hry, hledat
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty známých her
varianty osvojených pohybových her
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TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními
dovede si pro pohybovou hru vytvořit nové náčiní
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří (samostatně nebo s pomocí rodiny, učitele)
varianty osvojených pohybových her
uplatňuje základy pravidel bezpečnosti

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-5-1-06 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-5-1-06 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-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a
soutěže na úrovni třídy
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-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

lyžování, bruslení
využití netradičního náčiní a náměty na přípravu
vlastního náčiní

vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry
s nářadím zachází bezpečně a dbá na bezpečnost
během celého cvičení
zvládá konkrétní hry se zjednodušenými pravidly
sportovní hry -základní pojmy: související s
(vybíjená, minifotbal ) a dovede je využívat (samostatně osvojovanými činnostmi, základní označení a vybavení
nebo za pomoci učitele)
hřišť, základní role ve hře, pravidla zjednodušených
sportovních her (miniher)
dovede pomáhat při rozhodování
pohybové hry - základní pojmy: související s funkcemi
her, pravidly a používaným náčiním

dovede využít činností v utkání podle zjednodušených
pravidel

pohybové hry - základní pojmy: související s funkcemi
her, pravidly a používaným náčiním

uvědomuje si základní role hráčské funkce v družstvu a
dodržuje je v utkání (za pomoci učitele), uplatňuje
zásady fair play jednání ve hře

pohybové hry - základní pojmy: související s funkcemi
her, pravidly a používaným náčiním

projevuje v souladu s činností vlastními předpoklady,
úspěchem či neúspěchem přiměřenou radost z
pohybové činnosti, samostatnost, odvahu, vůli pro
zlepšení pohybové dovednosti (výkonu).
dovede získat základní informace o pohybových
aktivitách a sportovních akcích ve škole a dokáže tyto
aktuální informace předat.

průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační,
relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
plavání dle podmínek
sportovní hry -základní pojmy: související s
osvojovanými činnostmi, základní označení a vybavení
hřišť, základní role ve hře, pravidla zjednodušených
sportovních her (miniher)
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TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a zobrazuje nenáročnou pohybovou hru, soutěž, utkání.
soutěže na úrovni třídy

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou běh
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní zařazuje korektivní cvičení
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové
zdokonaluje techniku šplhu
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu
provedení pohybové činnosti

sportovní hry -základní pojmy: související s
osvojovanými činnostmi, základní označení a vybavení
hřišť, základní role ve hře, pravidla zjednodušených
sportovních her (miniher)
průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlosti a
vytrvalosti
běžecká abeceda
turistika a pobyt v přírodě
úpoly
šplh na tyči a na laně
průpravná cvičení pro šplh
šplh na tyči do výše 4,5 m
šplh na laně

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
•Poznávání se navzájem ve školní třídě; schopnost empatie
•Komunikace v různých situacích
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
•Zdravé a vyrovnané sebepojetí, moje tělo, moje psychika, co o sobě vím
•Druzí jako zdroj informací o mně, já jako zdroj
•Organizace vlastního času
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
•Plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
•Odvaha zkusit něco nového, osvojení nové dovednosti a prezentace před třídou
•Odhad, reflexe, zpětná vazba
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
•Reakce na stres, obranné mechanismy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
•Empatie a pohled na svět očima druhého, vcítění se do situace
•Podpora a pomoc, sdílení radosti s druhými
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

•Vzájemné poznávání se v kolektivu
•Poznávání druhých
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
•Pomáhající a prosociální chování, odpovědnost; vytváření postojů k problémům, řešení problémů
•Rozhodování, řešení problémů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
•Občan, občanská společnost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
•Vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování
•Osobní pravidla chování
•Zpětná vazba, vztahy, komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
•Mezilidské vztahy, chování; etické zvládání konkurence a soutěže
•Role v týmu; funkce každého jednotlivce v týmu jako celku
•Péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
•Škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
•význam vody pro lidské aktivity

5.9 Pracovní činnosti
1. ročník
1
Povinný

2. ročník
1
Povinný

3. ročník
1
Povinný

Počet vyučovacích hodin za týden
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1
1
0
Povinný
Povinný

Celkem
7. ročník
0

8. ročník
0

9. ročník
0

5
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Oblast
Charakteristika předmětu

Pracovní činnosti

Člověk a svět práce
Vyučovací předmět Pracovní činnosti umožňuje žákům osvojit si základní pracovní dovednosti a
návyky, učit se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Žáci jsou
vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků si
postupně budují systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry práce. Zaměřujeme se na
praktické pracovní dovednosti a návyky nezbytné pro uplatnění žáků v dalším životě. Předmět je
založen na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.
Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět je vyučován v 1. - 5. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.
předmětu (specifické informace o předmětu
Výuka probíhá v kmenových třídách, ostatních učebnách a v okolí školy.
důležité pro jeho realizaci)
Do předmětu Pracovní činnosti jsou včleněna tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova,
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova.
Integrace předmětů
 Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie: společné
Kompetence k učení:
postupy uplatňované na úrovni předmětu,
Na úrovni předmětu Pracovní činnosti jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové
využívány následující postupy:
kompetence žáků
 vedeme žáky k samostatné práci i ke spolupráci ve skupině;
 prohlubujeme u žáků pozitivní vztah k práci a odpovědnost za kvalitu a výsledek vykonané práce;
 vyžadujeme vytrvalost a soustavnost při plnění úkolů;
 snažíme se, aby žáci uplatňovali tvořivost a vlastní nápaditost;
 vynakládáme úsilí na dosažení kvalitních výsledků.
Kompetence k řešení problémů:
Na úrovni předmětu Pracovní činnosti jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 problémové situace související s učivem pracovního vyučování;
 pozitivně přistupujeme k řešení problémů;
 předkládáme problémové situace související s učivem pracovního vyučování;
 klademe důraz na aplikaci poznatků v praxi;
 vedeme k nacházení problémů v běžné praxi.
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Způsob hodnocení žáků

Pracovní činnosti
Kompetence komunikativní:
Na úrovni předmětu Pracovní činnosti jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 pracujeme ve skupinách.;
 učíme žáky technologickému postupu při práci;
 využíváme informačních zdrojů k získávání nových poznatků;
 vedeme žáky ke vzájemnému ohledu.
Kompetence sociální a personální:
Na úrovni předmětu Pracovní činnosti jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 vedeme žáky k diskusi;
 vyžadujeme vzájemnou komunikaci o problémech;
 klademe důraz na argumentaci;
 pozitivně hodnotíme vzájemnou spolupráci.
Kompetence občanské:
Na úrovni předmětu Pracovní činnosti jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 vyžadujeme dodržování zásad správného chování;
 žádáme dodržování pravidel bezpečnosti práce a hygienických zásad;
 vedeme žáky k odpovědnosti za své i za zdraví druhých.
Kompetence pracovní:
Na úrovni předmětu Pracovní činnosti jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí
využívány následující postupy:
 klademe důraz na důležitost vzdělání a celoživotního vzdělávání;
 zadáváme úkoly, jejichž výsledky jsou pro žáky využitelné v praxi;
 vedeme žáky k dodržování daných pravidel.
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel
zejména těmito metodami, formami a prostředky:
 pozorováním žáka ve vyučovací hodině a vyhodnocováním jeho práce;

183

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Plavská škola
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Pracovní činnosti








hodnocením samostatných školních i domácích prací;
soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování;
různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové apod.);
analýzou výsledků činnosti žáka;
zachycováním žákova posunu formou žákovského portfolia;
konzultacemi s ostatními učiteli, případně s odbornými pracovníky poradenských a zdravotnických
zařízení;
 učitel aktivně vyhledává efektivní způsoby hodnocení žáka (omezuje málo efektivní zkoušení před
tabulí);
 skupinová práce, kde není možní objektivně zhodnotit podíl výsledků jednotlivých členů skupiny,
obvykle nebývá klasifikována, je pouze hodnocena.
Žák je za své výkony hodnocen průběžně. Učitel oznamuje žákovi svoje hodnocení žákova výsledku,
v případě klasifikace známkou doplní slovně klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.
Učitel vede žáky k sebehodnocení. Spolu se žákem hledá možnosti pro dosažení lepšího výsledku.
Učitelé dbají na rovnoměrné rozvržení rozsáhlejších prací. Celohodinová práce může být pouze
jedna v jednou vyučovacím dnu. Takové práce jsou předem ohlášeny v týdenním plánu pokud je vytvářen,
nebo je koordinuje třídní učitel.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o hodnocení žáka.
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

1. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
tradičních materiálů

Učivo
práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů (různé druhy papíru, modelovací
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1. ročník

hmota, přírodniny)
využití nůžek, podložek, lepidla
lidové zvyky – vánoční, velikonoční ozdoby z různých
materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy vytváří výrobek podle jednoduchého slovního návodu
jednoduché pracovní postupy
organizace práce ve skupinách
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti sestavuje se stavebnicí dle jednoduchého návodu
konstrukční činnosti
při práci se stavebnicemi
stavebnice (jednoduchý model), puzzle, mozaiky
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a vnímá změny v přírodě s praktickým využitím přírodnin rozlišuje různé přírodniny použitelné k dalšímu
zhodnotí výsledky pozorování
zpracování
základní výživa rostlin
využití osiva
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
přesadí malou pokojovou rostlinu do většího květináče práce s půdou
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
pečuje o květiny
pěstitelské práce
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
připraví tabuli pro jednoduché stolování
základní příprava pokrmů
základní vybavení pro prostření na snídani, oběd,
večeři
úprava stolu s pomocí doplňkových předmětů
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
osvojuje si prvky slušného chování při různém stolování slušné chování při stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
•voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, hospodaření s vodou)
•ochrana biologických druhů; ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
•odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny)
•ochrana přírody a kulturních památek
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
•Žáci získávají informace, jak se starat o životní prostředí. Využití odpadu při výtvarné výchově a pracovních činnostech.
•Žák se učí pracovat s přírodními materiály.
•les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa)
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Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

2. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
tradičních materiálů

Učivo
práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů (karton, hlína, textil, přírodniny)
využití nůžek, podložek, lepidla
lidové zvyky – vánoční, velikonoční ozdoby s
kombinací různých materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy vytváří výrobek podle jednoduchého slovního návodu
jednoduché pracovní postupy
organizace práce ve skupinách
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti sestavuje se stavebnicí dle jednoduchého návodu
konstrukční činnosti
při práci se stavebnicemi
stavebnice (jednoduchý model), puzzle, mozaiky
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a vnímá a pozoruje změny v přírodě s praktickým využitím rozlišování různých přírodnin použitelných k dalšímu
zhodnotí výsledky pozorování
přírodnin, pozorování vyhodnotí
zpracování
základní výživa rostlin
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
přesadí malou pokojovou rostlinu do většího květináče práce s půdou
využití osiva
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
pečuje o květiny
pěstitelské práce
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
připraví tabuli pro různé stolování
základní příprava pokrmů
základní vybavení pro prostření na snídani, oběd,
večeři
úprava stolu s pomocí doplňkových předmětů
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
osvojuje si prvky slušného chování při různém stolování slušné chování při stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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2. ročník
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

• voda, ovzduší, půda
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• ochrana přírody a kulturních památek
• odpady a hospodaření s nimi
• doprava a životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy




umělý ekosystém
různá přírodní prostředí a jejich elementy
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních materiálů

3. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy
vytváří různé předměty z netradičních materiálů

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy vytváří výrobek podle předlohy

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

sestavuje se stavebnicí dle jednoduchého návodu

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

pozoruje přírodu, zhodnotí výsledky pozorování

Učivo
práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů (drát, fólie, textil,umělá hmota,
přírodniny)
využití nůžek, podložek, lepidla, jehly, nitě
lidové zvyky – výroba masky
jednoduché pracovní operace
organizace práce ve skupinách při tvorbě předmětů
větších rozměrů
konstrukční činnosti
stavebnice (jednoduchý stroj)
herbář, vzorkovník kůr stromů
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3. ročník

zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování

ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

samostatně pečuje o svěřenou květinu
připraví tabuli pro slavnostní stolování

osvojuje si prvky slušného chování při návštěvě
restaurace či cukrárny

pěstitelské práce
základní příprava pokrmů
základní vybavení pro prostření slavnostní večeře
(narozeniny, Vánoce)
úprava stolu s pomocí doplňkových předmětů
oblečení k slavnostnímu obědu či večeři
slušné chování při stolování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
• ochrana přírody a kulturních památek
• odpady a hospodaření s nimi
• doprava a životní prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy




umělý ekosystém
různá přírodní prostředí a jejich elementy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

• voda, ovzduší, půda
• přírodní energie
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

4. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
RVP výstupy
ŠVP výstupy
Učivo
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi vytváří přiměřenými pracovními postupy na základě své práce s drobným materiálem
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4. ročník

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-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž

představivosti různé výrobky z daného materiálu

ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

pracuje podle slovního návodu, předlohy či náčrtu

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, je
seznámen s konkrétními úrazy a zraněními, při
nedodržování pokynů

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny

využívá při tvořivých činnostech prvky lidových tradic
používá vhodné pracovní pomůcky, nástroje, náčiní
vzhledem k použitému materiálu
provádí jednoduchou montáž a demontáž

využití nůžek, podložek, lepidla, jehly, nitě, kleští na
ohýbání a štípání
konstrukční činnosti
stavebnice (jednoduchý stroj)
papírové modely
pracovní postupy podle návodu
organizace práce ve skupinách
pořádek pracovního místa

bezpečnost práce
zásady hygieny
provádí jednoduché pěstitelské činnosti
pěstitelské práce
výživa rostlin (hnojivo)
předpěstování sazenic
pokojové rostliny
jedovaté a alergenní rostliny
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové rostliny pěstitelské práce
výživa rostlin (hnojivo)
předpěstování sazenic
pokojové rostliny
jedovaté a alergenní rostliny
volí správné náčiní a nářadí
pěstitelské práce

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně seznamuje se se základním vybavení kuchyně
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm

vlastnosti materiálů kromě klasických materiálůzpracování odpadových surovin, kůže
lidové tradice a řemesla

připraví jednoduchý pokrm

základní vybavení kuchyně
význam techniky v kuchyni
základní příprava pokrmů
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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
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu

4. ročník
výběr, nákup potravin
dodržuje pravidla správného stolování a společenského navržení úpravy stolu k různým příležitostem
chování
oblečení k slavnostnímu obědu či večeři
úprava stolu s pomocí doplňkových předmětů
dodržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje pořádek pracovního místa
základy hygieny a bezpečnosti práce
bezpečnost práce
zásady hygieny
osvojuje si prvky slušného chování při návštěvě
slušné chování při stolování
restaurace či cukrárny
udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady pořádek pracovního místa
hygieny a bezpečnosti práce
bezpečnost práce
zásady hygieny
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

•kulturní krajina
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
•půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
•zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství
•odpady, jejich využití
Pracovní činnosti
Výchovné a vzdělávací strategie

RVP výstupy

5. ročník








Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní
ŠVP výstupy

Učivo
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5. ročník

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti různé výrobky
z daného materiálu
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
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáž a demontáž

vytváří přiměřenými pracovními operacemi na základě
své představivosti různé výrobky z daného materiálu

práce s drobným materiálem
vlastnosti materiálů – kov a dřevo, textil, kůže

volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje, náčiní
vzhledem k použitému materiálu
poskytne první pomoc při úrazu

využití nůžek, podložek, lepidla na dřevo, brusného
papíru, jehly, nitě, kleští na ohýbání a štípání
organizace práce s nebezpečnými nástroji

provádí montáž a demontáž

konstrukční činnosti
stavebnice (jednoduchý stroj)
papírové modely
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, pracuje podle jednoduchého slovního návodu, náčrtu či pracovní postupy podle náčrtu
jednoduchého náčrtu
předlohy
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
pěstitelské práce
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
půda a její zpracování
péče o vyseté a vysázené rostliny
pokojové rostliny
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
ošetřuje a pěstuje podle daných zásad jiné rostliny
pěstitelské práce
pokojové i jiné rostliny
péče o vyseté a vysázené rostliny
pokojové rostliny
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně orientuje se v základním vybavení kuchyně
využití základního vybavení kuchyně
historie techniky v kuchyni
ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
připraví samostatně jednoduchý pokrm
základní příprava pokrmů
skladování a zpracování potravin
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ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce;
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a
společenského chování

5. ročník
při činnostech využívá prvky lidových tradic

lidové tradice a řemesla

udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje pravidla organizace práce s nebezpečnými nástroji
bezpečnosti a zásady hygieny

používá vhodné nářadí a náčiní při pěstitelských pracích pěstitelské práce
půda a její zpracování
péče o vyseté a vysázené rostliny
dodržuje pravidla správného stolování a slušného
navržení úpravy stolu k slavnostním příležitostem
chování
slušné chování při stolování
Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

•kulturní krajina
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
•půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí)

192

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Plavská škola

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a
chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:
a) jednoznačné a srozumitelné,
b) věcné,
c) všestranné,
d) srovnatelné s předem stanovenými kritérii.

6.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu.
Hodnocení žáka je běžnou činností, kterou učitel vykonává průběžně ve výuce i mimo ni po celý
školní rok.
Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační
a formativní funkce hodnocení.
Jako přirozenou součást hodnocení učitelé rozvíjejí žákovo sebehodnocení a vzájemné hodnocení
žáků.
V hodnocení výsledků vzdělávání berou učitelé na zřetel úroveň dosažení cílů základního
vzdělávání, jak jsou uvedeny ve školském zákoně či rámcovém a školním vzdělávacím programu.

6.2 Způsoby hodnocení


Hodnocení žáka by mělo být pozitivní (zaměřené na to, co žáci umí, na správná řešení,
ne na počet chyb), motivující a zachycující individuální pokrok žáka . Teprve pak
doplňujeme konkrétními nedostatky a doporučení k jejich odstranění.



Hodnocení má podobu písemnou (známka, procenta, body, hodnotící slova apod.),
bývá většinou doplněné slovním vyjádřením.



Nedílnou součástí hodnocení je také práce s chybou jako přirozenou součástí procesu
učení.
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6.3 Kritéria hodnocení
U žáků se hodnotí:



úroveň osvojených očekávaných výstupů v jednotlivých vzdělávacích předmětech;



míra osvojení klíčových kompetencí.

Chování žáků je hodnoceno samostatně známkou z chování.
Žáci znají kritéria hodnocení.
Žákům je vytvářen prostor pro sebehodnocení a diskusi o známce, učí se také vzájemnému
hodnocení.
Žáci mají příležitost k opravě špatného výsledku hodnocení.
Na konci 1. i 2. pololetí jsou žáci klasifikováni. Na základě doporučení PPP a žádosti zákonných
zástupců se u žáků se SPU může použít hodnocení slovní.
Podrobnosti hodnocení jsou uvedeny ve školním řádu.
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