Příloha 1
Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
UMĚNÍ A KULTURA
ČLOVĚK A ZDRAVÍ
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
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Povinné předměty a povinně volitelné
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět je realizován v 1. – 5. ročníku.
V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin týdně a ve 2. ročníku má 9 hodin. Ve 3. ročníku má zase časovou dotaci 8 hodin týdně. V 4. – 5.
ročníku má opět časovou dotaci 8 hodin týdně.
Výuka probíhá z větší části ve třídě v budově školy, z menší části mimo školní budovu na návštěvách divadelních představení a
exkurzích do knihoven, dle možnosti i v jazykové a počítačové učebně.
Vyučovací předmět Český jazyk je rozdělen do tří specifických složek:
- Psaní
- Jazyková výchova
- Literární výchova
Cílem vyučovacího předmětu je rozvíjet u žáků řečové schopnosti, myšlení, emocionální a estetické vnímání. Předmět vede žáky
k srozumitelnému vyjadřování se ústní i písemnou formou spisovného jazyka. Směřuje k tomu, aby žáci byli schopni se dorozumět v běžných
komunikačních situacích. Rozvíjí u žáků pozitivní vztah k mateřskému jazyku. Vyučovací předmět vede žáky k osvojení a rozvíjení správné
techniky čtení a psaní, k vytváření čtenářských dovedností a čtení s porozuměním, k získávání základních literárních poznatků důležitých pro
pochopení čteného textu, k zájmu o literaturu, k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu v běžných
situacích.
Součástí předmětu jsou průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana a
Mediální výchova.
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení:
Učitel nabízí žákům práci s učebnicemi, pracovními sešity a vhodnými učebními pomůckami, vede žáky k sebehodnocení. Vyučující
směruje žáky ke čtení s porozuměním, k práci s textem a vede je k reprodukování textu a sdělení hlavních myšlenek.
Kompetence komunikativní:
Učitel podporuje u žáků schopnost ústní formulace problému a žádosti o radu. Vyučující vede žáky ke srozumitelnému vyjadřování, ke
komunikaci se spolužáky a ostatními dospělými. Učitel vede žáky k chápání obsahu sdělení a naslouchání, k mluvní pohotovosti a učí je
písemnému projevu. Učitel podporuje tvořivé komunikativní dovednosti žáků na společenských akcích školy.
Kompetence sociální a personální:
Učitel rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, diskutovat s ostatními, obhajovat svůj názor, ale i
respektovat názory druhých.
Kompetence občanské:
Za podpory učitele si žáci vytvářejí vnitřní řád třídy a pravidla, která budou dodržovat.
Kompetence pracovní:
Žáci jsou vedeni k posuzování výsledků své práce a při kolektivní práci rozvíjejí komunikační schopnosti.
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Při osvojování učiva Českého jazyka se aplikují metody monologické (vyprávění a vysvětlování), dialogické (rozhovor), fixační (různá
cvičení) a prověřovací. Učitel využívá aktivních metod výuky (hraní rolí, návštěvy divadel a knihoven), které slouží k vytváření klíčových
kompetencí a očekávaných výstupů.
Použité zkratky:
OSV - Osobnostní a sociální výchova
MkV - Multikulturní výchova
VDO - Výchova demokratického občana
MeV - Mediální výchova

Vv - Výtvarná výchova
Hv - Hudební výchova
Prv - Prvouka
Inf - Informatika

1. stupeň
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný
projev
 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
Očekávané výstupy – 2. období
žák
 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace
zaznamenává
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posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev
s dodržením časové posloupnosti

Učivo






čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení
vyhledávací, klíčová slova)
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat
slyšené, reagovat otázkami)
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci;
komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu; základní
komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky
řeči (mimika, gesta)
písemný projev – základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika
psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin,
omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké
samohlásky
 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná,
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
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 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové
i zvukové prostředky
 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
Očekávané výstupy – 2. období
žák
 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu
 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
Učivo






zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo,
intonace, přízvuk)
slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova
(kořen, část předponová a příponová, koncovka)
tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice
pravopis – lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku
s holým podmětem)
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy – 1. období
žák
 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
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 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Očekávané výstupy – 2. období
žák
 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
 volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
 při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
Učivo





poslech literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
základní literární pojmy – literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář;
divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání
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Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk
1. – 3. ročník
Očekávané výstupy RVP

porozumí písemným nebo
mluveným pokynům
přiměřené složitosti

plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a
náročnosti

Očekávané kompetence školy

Učivo

- třídí předměty a obrázky, pozoruje
předměty a určuje jejich polohu, změny
a rozdíly
- pojmenuje obrázky zleva doprava
v jedné i více řadách
- rozumí pojmu: "na začátku" "uprostřed" - "na konci" - "nahoře" "dole"
- tvoří jednoduché věty
- orientuje se ve větě (jedno slovo více slov)
- určuje polohu a délku hlásky, tvoří
slova na danou hlásku
- v tištěné podobě rozpozná písmeno,
malé i velké, v psané podobě rozpozná
písmeno graficky se nelišící od tištěné
podoby
- používá samohlásku jako spojku ve
větě
- čte plynule slabiky a dvojslabičná
slova
- přečte jednoduchou větu
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přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy
průřezová témata
klíčové kompetence

Komunikační a slohová
výchova

Kp
Ku
- rozvíjení a zpřesňování zrakového a Kk
sluchového vnímání
Křp
- čtení obrázků zleva doprava
- orientace na stránce a řádku
- analyticko-syntetické činnosti
- grafické znázorňování slova a věty
- rozvíjení fonematického sluchu
- vyvození hlásek a písmen (A-a, E-e,
I-i, O-o, U-u, Y-y, M-m, L-l, V-v, Tt, S-s, J-j)
- užití samohlásek ve větné stavbě
- čtení otevřených slabik a z nich
utvořených dvojslabičných slov
- čtení jednoduchých vět
- základy techniky mluveného
projevu (dýchání, tvoření hlasu,
výslovnost, slovní přízvuk)
- základní komunikační pravidla

OSV- témat. okruh Sociální
rozvoj (komunikace)

(pozdrav, oslovení, prosba,
poděkování)

respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru

řeči v krátkých mluvených
projevech správně dýchá a
volí vhodné tempo

- na základě svých individuálních
schopností a možností zvládá mluvený
projev
-sdělování postojů a souvislostí

- pozdraví, správně osloví, požádá,
poděkuje
píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i
slabiky; kontroluje vlastní
písemný projev

zvládá základní hygienické
návyky spojené se psaním

píše správné tvary písmen a číslic,
správně spojuje písmena i
slabiky; kontroluje vlastní
písemný projev

píše věcně i formálně správně

Vv- uvolňovací cviky (déšť,
- na základě svých individuálních
voda, klubíčko)
Psaní
schopností zvládá předepsané
- rozvíjení psychomotorických
psychomotorické cviky (čáry, oblouky, schopností a jemné pohybové
zátrhy, ovály, kličky, vlnovky)
koordinace (dětské hry, motivované
přípravné cviky)
- vytváření potřebných hygienických,
-zvládá správné sezení, držení tužky,
pracovních a estetických návyků při
umístění sešitu a jeho sklon, hygienu
psaní
zraku
- psaní písmen, se kterými se žáci
- píše písmena poznaná ve čtení
seznamují ve čtení (velká jen ta, která
- zvládá psaní naučených písmen,
se neliší tvarem od malých)
napíše slabiky z těchto písmen
- procvičování naučených písmen ve
- opíše, přepíše, napíše podle diktátu
slabikách
probraná písmena, slabiky a
dvojslabičná slova (při větších
- opisování podle předlohy,
grafomotorických nedostatcích obtížná přepisování, diktát
písmena jen poznávat)
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jednoduchá sdělení

pečlivě vyslovuje, opravuje svou
nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost
rozlišuje zvukovou a grafickou
podobu slova, člení slova na
hlásky, odlišuje dlouhé a
krátké samohlásky
porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu – děj,
věc, okolnost, vlastnost

čte a přednáší zpaměti ve
vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřené věku
rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění
pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele a podle
svých schopností

volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných
školních i mimoškolních
situacích
vyjadřuje své pocity z přečteného
textu

- píše jedn. sdělení a umí si kontrolovat - nácvik sebekontroly napsaného
napsaný text
textu

Jazyková výchova

- určuje polohu a délku hlásky
- rozlišuje délku samohlásky
- zná probrané hlásky
- ovládá tvorbu slabik

- zvuková stránka jazyka - sluchové
rozlišení hlásek
- výslovnost hlásek
- znalost probraných hlásek
- nauka o slově - členění slova na
slabiky a hlásky

Pojmenuje děj, věc, vlastnost atd.

Literární výchova

čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty
přiměřené věku

- se zájmem a pozorně poslouchá dané
texty,

-vypráví vlastní prožitky
odpovídá na jednoduché otázky k textu

- paměťově zvládá a přednáší
jednoduchý text
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-čtení a procvičování recitace
- poslech textů pro děti (pohádky,
rozpočitadla, hádanky, říkadla)
- přednes říkadel a básniček
- návštěva dětské knihovny - beseda
nad knihou, dramatizace
- návštěva divadla - zhlédnutí
představení

OSV- témat okruh Já a moji
spolužáci
Prv- využití volného času
Hv- rytmizace jednoduchých
slovních spojení, říkadel
Kk

na základě vlastních zážitků tvoří
krátký mluvený projev

- jeví zájem o literaturu, která je
přiměřená jeho věku
- seznamuje se s hranou podobou
známých textů, s prostředím divadla
(jeviště - hlediště, herci – diváci)

seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle
nich jednoduchý příběh

Literatura vhodná k
využití v 1. ročníku

Říkadla a hádanky:
- J. Lada - L. Střecha: Lidové písně a
říkadla
pro nejmenší
- J. Žáček: Pojď si se mnou hrát
- M. Černík: První říkadla

Pohádky:
- J. Čapek: Povídání o pejskovi a
kočičce
- J. Lada - J. Brukner: Čaroděj
Mordydy
- J. Žáček - H. Zmatlíková: Malý
čtenář
- F. Hrubín: 2x sedm pohádek

Pro účely poslechu bude použito CD
a audiokazet.

Očekávané výstupy RVP

Očekávané kompetence školy

Učivo

- poznává všechna malá i velká
písmena v tištěné i psané podobě,
píše písmena s nižší grafomotorickou
náročností (malá i velká)
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Komunikační a slohová
výchova
- dokončení nácviku zbývajících
písmen abecedy (malá, velká, tiskací,

přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy
průřezová témata
klíčové kompetence

Ku
Kk
Kp

porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
složitosti
volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních
i mimoškolních situacích

- dokáže přesně určit polohu hlásky
- čte dvojslabičná i víceslabičná slova
složená s otevřených slabik
- přečte jednoslabičná slova (typ: les,
pes,…)
- přečte dvojslabičná slova se zavřenou
slabikou na konci (typ: košík, sešit,…)
- přečte danou větu se správnou
intonací, rozumí obsahu věty
- orientuje se v daném textu
- umí oslovovat, zahájit i ukončit
rozhovor
- požádá, poděkuje, omluví se, vysloví
blahopřání

- ovládá probraná písmena, dodržuje
poměr výšky písma, velikost a sklon
-píše všechna malá písmena abecedy,
velká jen ta, která se od malých
neodlišují tvarem
-píše slabiky a slova s probranými
písmeny, dodržuje správné pořadí
písmen
- přepíše slabiku, slovo, jednoduchou
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psací)
- rozvíjení fonematického sluchu
- čtení dvojslabičných a
víceslabičných slov složených z
otevřených slabik (typ: máma,
vesele,..)
- automatizace čtení jednoslabičných
slov
- čtení zavřených slabik a
dvojslabičných slov, majících
zavřenou slabiku na konci
- čtení vět (jednoduchých skladbou i MkV- témat. okruh Lidské
obsahem), přiměřených schopnostem vztahy
žáků
- čtení textu s obrázkem
- základní komunikační pravidla
(zahájení a ukončení dialogu)
- formy společenského styku (prosba,
poděkování, omluva, blahopřání)

Psaní
- opakování písmen z 1. ročníku
- psaní předepsaných psacích písmen,
naučených ve čtení
- spojování písmen ve slabiky, psaní
slov

Kp
Ku

větu
- zvládá diktát slabik a slov

- přepisování slabik, slov,
jednoduchých vět
- psaní slabik a slov podle nápovědi

porovnává významy slov, zvláště
slova opačného
porovnává a třídí slova podle
zobecněného významu – děj, věc,
okolnost, vlastnost

- určuje polohu a délku hlásky, zřetelně
vyslovuje samohlásky a souhlásky
- zná probrané hlásky
- zvládá tvorbu slabik
- tvoří slova opačného významu (malý
- velký, suchý - mokrý, …)

Jazyková výchova

čte a přednáší zpaměti ve
vhodném frázování a tempu
literární texty přiměřené věku
pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele a podle
svých schopností
vyjadřuje své pocity z přečteného
textu

-čte se správným rytmem a intonací,
frázuje

Literární výchova

seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh
rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění

- se zájmem pozorně poslouchá,
odpovídá na dané otázky k literárnímu
textu,
vypráví jednoduché pohádky a krátké
příběhy pomocí ilustrací

- zvuková stránka jazyka -sluchové
rozlišení hlásek, výslovnost
samohlásek a souhlásek
- znalost hlásek poznaných ve čtení
- nauka o slově - členění slova na
slabiky a hlásky
- slova opačného významu

-četba literatury
- poslech literárních textů pro děti
(pohádky, rozpočitadla, hádanky,
říkadla)
- přednes říkadel, básní a hádanek
- návštěva knihovny - beseda nad
knihou

- paměťově zvládá a přednáší
jednoduchý text

- návštěva divadla

- jeví zájem o literární texty
odpovídající jeho věku (pohádka,
poezie)
- pozorně sleduje divadelní představení
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,
Ku
Kk
Křš
Kp

MkV- témat okruh
Multikulturita
Prv- změny v přírodě v
průběhu roku
Vv- pohádkové představení
Kk
Ku
Ksp
Kp

Očekávané výstupy RVP

porozumí písemným nebo
mluveným pokynům přiměřené
složitosti

plynule čte s porozuměním texty
přiměřeného rozsahu a náročnosti

volí vhodné verbální i nonverbální
prostředky řeči v běžných školních
i mimoškolních situacích
respektuje základní komunikační
pravidla v rozhovoru
seřadí ilustrace podle dějové
posloupnosti a vypráví podle
nich jednoduchý příběh

Očekávané kompetence školy

Učivo

- zvládá čtení textu s porozuměním,
Používá správnou intonaci
- dle svých individuálních schopností
mluví spisovným jazykem, používá
správné výrazy k pojmenování,
- dodržuje správnou výslovnost daných
slabik

Komunikační a slohová výchova

- při čtení zřetelně vyslovuje, správně
intonuje, umí vyprávět obsah čteného
textu, umí seřadit dějové posloupnosti
- orientuje se ve čteném textu

- čtení slabik: dě - tě - ně - bě - pě vě - mě
di - ti - ni , dy - ty - ny
- zřetelné čtení jednoduchých vět s
porozuměním

- prohloubení a ukončení výcviku
čtení

Psaní
- procvičování naučených písmen
malé a velké abecedy
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Inf-využití výukových
programů

- obohacování a zpřesňování slovní
zásoby žáků, vedení k volbě
vhodných pojmenování

- umí mluvit před kolektivem a
pozorně naslouchat
- příprava nácviku tichého čtení a
- vyjadřuje své pocity mimikou a gesty orientace tichým čtením ve větě
- mluvený projev - střídání role
mluvčího a posluchače, zdvořilé
- formuluje a tlumočí daná slova
vystupování
- mimojazykové prostředky řeči mimika, gesta
- formy společenského styku - ústní
vzkaz
- zvládá psaní písmen malé i velké
abecedy

přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy
průřezová témata
klíčové kompetence

Prv- praktické způsoby
komunikace
Kk
Ku
Kp
Křp
Ksp
Kp
Křp
Ku

- píše daná písmena, dodržuje poměr
výšky, velikost, sklon a správné tvary
písmen
- dodržuje správné pořadí písmen a
úplnost slov

- dokončení nácviku neprobraných
písmen velké abecedy
- spojování písmen ve slabiky a
slova, psaní krátkých vět
- opis a přepis předepsaného textu
- psaní slov a vět podle nápovědy

- opisuje a přepisuje krátké věty
- převádí slova z mluvené podoby do
podoby psané
- ve všech ročnících vést žáky k úpravě
a sebekontrole psaného textu
- vycházet z individuálních možností a
schopností jednotlivce
-

porovnává významy slov, zvláště
slova opačného významu a slova
významem souřadná, nadřazená a
podřazená, vyhledá v textu slova
příbuzná
rozlišuje slovní druhy v základním
tvaru
užívá v mluveném projevu správné
gramatické tvary podstatných
jmen, přídavných jmen a sloves
spojuje věty do jednodušších

určuje polohu a délku hlásky,
vyslovuje zřetelně samohlásky a
souhlásky i souhláskové skupiny

-

zná probrané hlásky

-

zvládá tvorbu slabik
tvoří slova opačného významu
zařazuje daná slova do skupin dle
významu
-nadřazená, podřazená, souřadná a
příbuzná slova
píše velká písmena na zač.věty a ve
vlastn. Jménech

-

-

- správně intonuje, užívá přízvuk,
dodržuje tempo řeči
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Jazyková výchova

-

zvuková stránka jazyka sluchové rozlišení hlásek,
výslovnost samohlásek a
souhlásek a souhláskových
skupin
znalost hlásek, se kterými se žáci
seznamují ve čtení
nauka o slově - členění slova na
slabiky
slova opačného významu

-

třídění slov podle významu
věta, vlastní jména

-

modulace souvislé řeči

-

-

-

Kk
Ku
Kp
Ksp
Křp

souvětí vhodnými spojkami a
jinými spojovacími výrazy
rozlišuje v textu druhy vět podle
postoje mluvčího a k jejich
vytvoření volí vhodné jazykové
i zvukové prostředky
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

čte a přednáší zpaměti ve vhodném
frázování a tempu literární texty
přiměřené věku
rozlišuje vyjadřování v próze a ve
verších, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění
pracuje tvořivě s literárním textem
podle pokynů učitele a podle svých
schopností
vyjadřuje své pocity z přečteného
textu

-

-

-

tvoří jedn.věty, souvětí

píše správně i – y; í – ý po
obojetných souhláskách

zvládá psaní velkých písmen ve
vlastních jménech a na počátku
věty

Umí frázovat a číst ve správném tempu
- pozorně a se zájmem poslouchá,
odpovídá na otázky, vypráví
jednoduché pohádky a krátké texty za
pomocí obrázků (pohádka, poezie)
- paměťově zvládá a správně rytmicky
přednáší text, zapojuje se do
dramatického ztvárnění textu, užívá
spisovného jazyka (dle svých
individuálních možností)
- jeví zájem o knihy, přiměřené jeho
věku
- při představení se chová slušně

16

-

sestavuje krátké texty podle
pokynů

-

vyjmenovaná slova

-

vlastní jména

Literární výchova
- poslech literárních textů pro děti
- přednes říkadel, básní a hádanek,
dramatizace jednoduchých textů kultura mluveného projevu
- návštěva knihovny
- návštěva divadla

Kk
Ku
Kp
Ko
Ksp
Křp

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Učivo






čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení
vyhledávací, klíčová slova)
naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat
slyšené, reagovat otázkami)
mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci;
komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu; základní
komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky
řeči (mimika, gesta)
písemný projev – základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika
psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin,
omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování
JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Učivo






zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo,
intonace, přízvuk)
slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova
(kořen, část předponová a příponová, koncovka)
tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice
pravopis – lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku
s holým podmětem)
LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Učivo





poslech literárních textů
zážitkové čtení a naslouchání
tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní
výtvarný doprovod
základní literární pojmy – literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář;
divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání
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Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk
4. ročník
Očekávané výstupy RVP

čte s porozuměním přiměřeně
náročné texty potichu i nahlas

reprodukuje obsah přiměřeně
složitého sdělení a zapamatuje si
z něj podstatná fakta
vede správně dialog, telefonický
rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku
rozpoznává manipulativní
komunikaci v reklamě

Očekávané kompetence školy

- domluví se v běžných
situacích školního života;čtení
- vhodně klade otázky ke
sdělenému textu a odpovídá na
ně
- sám vypráví krátké zážitky,
telefon,záznam.
Reprodukuje text
- rozlišuje jednoduché
předměty, děje a činnosti, které
popisuje

Komunikační a slohová
výchova
- tvoření jednoduchých
jazykových projevů jejich čtení
- tvoření otázek
- odpovědi na otázky
- reprodukce jednoduchých
textů
- domluva v běžných situacích
školního života
- popis jednoduchých
předmětů, dějů a činností

Texty v médiích
tisk

- umí správně napsat probraná
písmena a číslice (velikost,
sklon, spojování)
- rozlišuje štíhlost písmen
- umí správně napsat v poměru
výšky písmena tvarově podobná

přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy
průřezová témata
klíčové kompetence

Učivo

- zpřesnění tvarů písmen a
číslic (velikost, sklon písma,
správné spojování)
- rozlišování štíhlosti písmen
- poměr výšky písmen (u
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OSV- témat. okruh Sociální rozvoj
(komunikace)
Kk
Ku
Kp
Křp
Ksp

píše správně po stránce obsahové
i formální jednoduché
komunikační žánry

volí náležitou intonaci, přízvuk,
pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru

rozlišuje spisovnou a
nespisovnou výslovnost a vhodně
ji užívá podle komunikační
situace

- umí napsat správně spojení s
písmeny o, v, b, f;
- píše vratný tah
- používá správně diakritická
znaménka
- píše upraveně a čitelně
- píše správně mezery mezi
slovy
- opisuje a přepisovat
jednoduché texty, jednoduchá
sdělení

tvarově podobných)
- spoje s o, v, b, f
- vratný tah
- diakritická znaménka
- úprava a čitelnost psaného
textu (nadpis, okraje, odstavce,
správné mezery mezi slovy, aj.)
- opisování a přepisování
jednoduchých textů
- psaní jednoduchých sdělení
- formy společenského styku pozdrav, poděkování, prosba,
omluva, vzkaz, blahopřání

- vyslovuje správný pozdrav,
poděkování, prosbu, omluvu,
vzkaz a blahopřání

.
Rozpoznává spis. a nespis.slova
Spis.a nespis.slova
odlišuje větu jednoduchou a
souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí

zvládá základní příklady
syntaktického pravopisu
porovnává významy slov, zvláště
slova stejného nebo podobného
významu a slova vícevýznamová

- rozpozná větu
- umí určit začátek a konec věty
v řeči i písmu
- vyjmenuje druhy vět a aktivně
je pozná
- dodržuje pořádek slov ve větě
- zná stejný a opačný význam
slov, vícevýznamová slova
slova spisovná a jejich

Jazyková výchova
- věta jako jazykový celek
- začátek a konec věty v řeči a
písmu
- druhy vět
- souvětí
- slova ve větě
- význam slova
- opačný a stejný význam slov
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Inf- využití výukových programů
Ku
Kp
Ksp

rozlišuje slova spisovná a jejich
nespisovné tvary
určuje slovní druhy
plnovýznamových slov a využívá
je v gramaticky správných
tvarech ve svém mluveném
projevu
užívá vhodných spojovacích
výrazů, podle potřeby projevu je
obměňuje
rozlišuje ve slově kořen, část
příponovou, předponovou a
koncovku

píše správně i/y ve slovech po
obojetných souhláskách

vyhledává základní skladební
dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici označuje základ
věty

nespisovné tvary

spisovná slova a nespis. tvary

- třídí slova, druhy
- správně vyslovuje a
zachovává pořádek slov ve větě
- umí členit slova na slabiky a
hlásky

- třídění slov
- pořádek slov ve větě
- členění slova na slabiky a
hlásky

užívá spoj. výrazy, podle potřeby
projevu je obměňuje

předpony,kořeny,přípony
- aktivně používá malá a velká
písmena
- ví, co je samohláska a
souhláska
- vyslovuje a píše správnou
délku samohlásek
- určuje souhlásky tvrdé, měkké
a obojetné
- píše správné -i, -y po tvrdých
a měkkých souhláskách
Základní skladební dvojice
Shoda podmětu a přísudku

Křp
Kk

Druhy slov

tvarosloví
- malá a velká písmena
- samohlásky a souhlásky
- délka samohlásek
- souhlásky tvrdé, měkké a
obojetné
- psaní správného -i, -y po
tvrdých a měkkých
souhláskách
Skloňování podst.jmen
Slovesa – zvratná slovesa,
neurčitek, časování
Základní skladební dvojice
Shoda podmětu a přísudku

- správně vyslovuje čtený text, Literární výchova
krátkým textům rozumí a umí je - správné čtení (výslovnost)
podle jednoduché dějové linie
- čtení krátkých textů s
reprodukovat
porozuměním
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Ku
Kp
Křp
Ksp

vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je

- používá správný slovní
přízvuk
- mluví s přirozenou intonací
- ovládá tiché čtení
- orientuje se ve čteném textu
- rozlišuje knihu, časopis,
noviny, ilustraci a text

při jednoduchém rozboru
literárních textů používá
elementární literární pojmy

- správný slovní přízvuk
- přirozená intonace
- správné pauzy a tempo řeči
- dostatečná slovní zásoba
- tiché čtení
- nácvik orientace ve čteném
textu
- pojmy: kniha, časopis,
noviny, ilustrace, text

- čte pohádky a rozpozná hlavní
postavy příběhu a jejich
- čtení pohádek, poznávání
vlastnosti
hlavních postav
- tvoří otázky k přečtenému
textu a odpovídá na ně
- tvoření otázek vztahující se k
přečtenému textu a odpovědi
- vypráví vlastní zážitky
na ně
- umí vyprávět podle ilustrace
- vyprávění vlastních zážitků,
- rozlišuje verše a prózu
jednoduchý příběh podle
- přednáší říkadla a krátké
přečtené předlohy nebo
básničky
ilustrací
- rozlišení verše a prózy
- přednes říkadel a krátkých
básniček, odbor.termíny
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Kk
Ko

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk
5. ročník
Očekávané výstupy RVP

Očekávané kompetence školy

přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy
průřezová témata
klíčové kompetence

Učivo

Komunikační a
slohová výchova

- ovládá dovednosti nabyté ve 4.
ročníku
- rozvíjení dovedností ze 4.
rozlišuje spisovnou a nespisovnou - má bohatou slovní zásobu k
ročníku
výslovnost a vhodně ji užívá podle plynulému vyjadřování
- vytváření odpovídající slovní
komunikační situace
Spis. a nespis.
zásoby k souvislému
vyjadřování
vyhledává základní skladební
Skladba vět
dvojici a v neúplné základní
- tvoří věty a umí na ně
skladební dvojici označuje základ
Skladební dvojice
odpovídat
věty
- tvoření vět a odpovědí na ně
- ovládá základní komunikační
pravidla, umí správně oslovovat, - základní komunikační
pravidla (oslovení, zahájení a
umí zahájit a ukončit dialog,
sestaví osnovu vyprávění a na
ukončení dialogu, střídání rolí
střídá se v roli mluvčího i
jejím základě vytváří krátký
mluvčího a posluchače,
posluchače, má zdvořilé
mluvený nebo písemný projev
zdvořilé vystupování)
vystupování
s dodržením časové posloupnosti
- mimojazykové prostředky
řeči (mimika, gesta)
- má plynulé pohyby při psaní,
písmo by mělo být
posuzuje úplnost či neúplnost
- automatizace psacího
automatizováno
jednoduchého sdělení
pohybu, plynulé psaní slov
- dodržuje tvar a sklon písma
rozlišuje podstatné a okrajové
- zvyšuje rychlost psaní
informace v textu vhodném pro
- dodržování tvaru a sklonu
- píše upraveně
daný věk, podstatné informace
písma
- píše římské číslice
zaznamenává
- zvyšování rychlosti psaní
- ovládá hůlkové písmo
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OSV- témat. okruh Sociální rozvoj
(komunikace)
Ku
Kp
Křp
Ksp
Kk

- úprava písemností
- psaní římských číslic
- hůlkové písmo
- správně vyslovuje a psát slova
se skupinami dě - tě - ně - bě pě - vě - mě
- správně vyslovuje a píše znělé
a neznělé souhlásky na konci a
uvnitř slova (jednoduché
případy)
zvládá základní příklady
syntaktického pravopisu

píše správně i/y ve slovech po
obojetných souhláskách

volně reprodukuje text podle
svých schopností, tvoří vlastní
literární text na dané téma
vyjadřuje své dojmy z četby a
zaznamenává je

- vyjmenuje písmena abecedy,
abecedně řadit slova
- správně vyslovuje a psát slova
s předložkami
- ovládá vyjmenovaná slova po
b, l, m a umí je používat
- přiřazuje rod a číslo k
podstatným jménům
-ovládá vlastní jména

- čte texty a rozumět jim
- reprodukuje texty podle
jednoduché osnovy
- zvládá tiché čtení
- určuje hlavní postavy děje a
její vlastnosti
- rozlišuje místo a čas děje
- rozlišuje pohádkové a reálné
prostředí

Jazyková výchova
- výslovnost a psaní slov se
skupinami dě - tě ně - bě - pě - vě - mě
- výslovnost a psaní znělých a
neznělých souhlásek na konci
a uvnitř slova (jednoduché
případy)
- abeceda, abecední řazení slov
- výslovnost a psaní výrazů
s předložkami,
syntaktic.pravidla
- vyjmenovaná slova po b, l, m
- podstatná jména (rod, číslo)
- vlastní jména

Literární výchova
- čtení textů s porozuměním
- nácvik reprodukce podle
jednoduché osnovy, hodnocení
- rozvoj tichého čtení
- určování hlavní postavy, její
vlastnosti
- rozlišení místa a času děje
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Ku
Kp
Křp
Ksp
Kk

rozlišuje různé typy uměleckých a
neuměleckých textů

- přednáší říkadla a krátké
básničky
- rozlišuje literární pojmy:
rozpočitadlo, hádanka, říkanka,
báseň, pohádka, povídka, pověst,
bajka
- rozlišuje literární žánry:
spisovatel, básník, kniha, čtenář,
divadelní představení, herec
- sleduje doporučené pořady a
hovořit o nich

- reálné a pohádkové prostředí
- správný přednes říkanek a
krátkých básniček
- literární pojmy: rozpočitadlo,
hádanka, říkanka, báseň,
pohádka, povídka, pověst,
bajka
- literární druhy a žánry:
spisovatel, básník, kniha,
čtenář, divadelní představení,
herec
- sledování doporučených
televizních a rozhlasových
pořadů
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MeV – využití mediálních zdrojů
Ku
Kp
Křp
Ksp
Kk
Ko

Jazyk a jazyková komunikace
Anglický jazyk
Charakteristika předmětu
Anglický jazyk je vyučován ve 3. – 9. ročníku. Vyučovací předmět má časovou dotaci 3 hod týdně, v 9. roč. je týdenní dotace posílena
jednou disponibilní hodinou, která je věnována rozvoji konverzačních dovedností žáků.
Třídy se dělí na dvě skupiny a při vyučování se střídají v odborné jazykové učebně. Směřujeme k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět
se s cizincem v běžných situacích každodenního života.
Výuka je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou seznamováni také s výrazy americké angličtiny.
V předmětu se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují i části vzdělávacích obsahů průřezových témat: Osobnostní asociální
výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova.
Cílem výuky je získání zájmu o cizí jazyk a utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení jazykových znalostí a dovedností ,
získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném jazyce, porozumět přiměřeně náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených
znalostí, písemně zformulovat běžné typy sdělení a poznání kultury anglicky mluvících zemí.
Znalost cizího jazyka vede žáky k pochopení jiných kultur, prohlubuje v nich toleranci k nim a je nedílnou součástí komunikace mezi
nimi.
1. stupeň
Cílem předmětu anglický jazyk na 1. stupni je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních obratů, na jednoduchých
textech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát. Zejména v počátcích upřednostňujeme audioorální způsob výuky, kdy žáci
se učí poslechem, opakováním a napodobováním . Gramatiku učíme teprve tehdy, když jsou příslušné pojmy zvládnuty v předmětu český jazyk
a literatura.
2. stupeň
Na druhém stupni pracují žáci více s autentickými texty, konverzují spolu anglicky ve větších celcích, procvičuje se větná skladba, pozornost
se věnuje poslechu a popisování jednoduchých dějů. V souvislosti s probíraným zeměpisným dějepisným učivem se žáci seznamují s reáliemi
anglicky mluvících zemí.. Angličtinu používají při práci s internetem i v částech jiných vyučovacích předmětů.
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Klíčové kompetence ve výuce anglického jazyka
Kompetence k učení
- vedeme žáky k aktivnímu učení během hodiny a k tomu , aby si poznatky získané ve škole
prohlubovali při práci doma
- učíme je správně se orientovat v učebnicích a dalších materiálech / slovníky, doplňkové
texty, časopisy /
- snažíme se propojovat probraná témata a jazykové jevy
- vedeme žáky k tomu, aby pochopili ,jak je důležité komunikovat anglicky pro další studium
i pro praktický život
Kompetence k řešení problémů
- žáci se učí vyhledávat informace z různých zdrojů, vyhodnocovat je a zpracovávat / projekty /
- řeší jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí
- učí se opsat obsah myšlenky, chybí-li jim slovní zásoba
Kompetence komunikativní
- vytváříme pro žáky „komunikativní situace“, aby byli „nuceni“ vyjadřovat svůj názor, své
myšlenky / dialogy, didaktické hry, příběhy, písničky doprovázené pohybem /
- pozornost je věnována nácviku poslechu porozuměním
- seznamují se s jednoduchými autentickými texty / mail, dopis, blahopřání, zákazy,
příkazy, recepty /
- vedeme je k tomu, aby porozuměli jednoduchému sdělení v anglickém jazyce
Kompetence sociální a personální
- do výuky zařazujeme různé formy práce včetně skupinové, v nichž žáci zaujímají různé role
- vedeme žáky k evaluaci a autoevaluaci
- vedeme žáky k tomu, aby v jednoduchých situacích poskytli nebo si vyžádali pomoc, radu
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Kompetence občanské
- žáci se učí seznamovat cizince se svou zemí, s památkami, kulturou, s vesnicí, kde žijí, se
školou, rodinou
- získávají představu o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnávají je se zvyky našimi
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k samostatné práci se slovníky, gramatickými příručkami, k vyhledávání témat
v cizojazyčných časopisech nebo na internetu
- žáci se učí využívat anglického jazyka získávání informací z různých oblastí
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PŘEDMĚT
Očekávané výstupy
z RVP

Anglický jazyk
Školní výstupy z ŠVP

Ročník 3.
Klíčové
kompetence

-vyslovuje a čte foneticky - seznámí se se zvukovou
- komunikativní
správně v přiměřeném
podobou anglického.
rozsahu slovní zásoby
jazyka
- k učení
-seznámí se s
anglickou.abecedou a
zvládne stanovený počet
fonetických znaků
- foneticky správně
zopakuje jednotlivá slova i
jednoduché věty
-rozumí jednoduchým
pokynům a větám
adekvátně na
ně reaguje

- recituje zpaměti
jednoduché říkanky a
zazpívá anglickou píseň
- poslouchá
s porozuměním
- reaguje na pokyny
učitele

-rozlišuje grafickou a
mluvenou podobu slova

- odpovídá na jednoduché
otázky
- vyjádří souhlas a
nesouhlas
- pozdraví, rozloučí se,
představí se

Učivo

- základní pravidla výslovnosti
- základy anglické abecedy
- základy spelování
- přízvuk a vázání slov

- komunikativní - slovní zásoba z tématických celků
- poděkování , pozdravy a
- k učení
rozloučení
- otázky What's this ? Who's this ?
- k řešení
problémů

- k učení

- abeceda ( spelling )
- psaní tématické slovní zásoby
- užívání slovníku s výslovností
- četba jednoduchých textů
- poslech ( básničky, písničky,
jednoduché příběhy )

- k řešení
problémů
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Přesahy a vazby,
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
- výchova k myšlení v evrop.
a globálních souvislostech
(pozitivní vztah k jinakosti,
význam angličtiny jako
prostředku mezinárodní
komunikace)
- osobnostní a sociální
výchova
(sociální rozvoj, komunikace)
-osobnostní a sociální výchova
(cvičení smyslového vnímání,
pozornosti a soustředění)
- osobnostní a sociální
výchova
(párová nebo skupinová
spolupráce při tvorbě
mikrodialogů )

- osobnostní a sociální
výchova

-pochopí obsah a smysl
jednoduché, pomalé a
pečlivě vyslovované
konverzace s dostatkem
času pro porozumění

-seznámí se s
dvojjazyčným
slovníkem

rozezná, jak se slovo píše
a jak se vyslovuje
- rozliší specifické
anglické hlásky

- vede jednoduchý
rozhovor v rámci
vymezených tématických
okruhů
- vyžádá si a podá
jednoduchou informaci
- reprodukuje pamětně
osvojené mikrodialogy

- komunikativní - slovní zásoba z tématických celků
- otázka, zápor
- pozdravy, poděkování
- osobní zájmena

práce se slovníkem
- abeceda, hláskování

- pracovní

- používá abecední slovník
učebnice
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- výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

PŘEDMĚT Anglický jazyk
Očekávané výstupy
z RVP
1. Vyslovuje a čte
foneticky
správně v přiměřeném
rozsahu slovní zásoby

2. Rozumí známým
slovům a jednoduchým
větám se vztahem
k osvojeným tématům

3. Rozliší grafickou a
mluvenou podobu

Školní výstupy z ŠVP
- čte foneticky správně
jednoduché audioorálně
připravené texty obsahující
známou slovní zásobu
- osvojí si základy techniky
čtení
- rozumí informací v textu
s obrázky

Ročník 4. – 5.
Klíčové
kompetence
- k učení
komunikativní

Učivo
- čtení s porozuměním
- poslech s porozuměním
- anglická abeceda
- fonetický zápis
- vázání slov
- větná melodie / stoupavá, klesavá /

Přesahy a vazby,
mezipředmětové vztahy,
průřezová témata
- výchova k myšlení v evrop.
a globál. souvislostech
- mediální výchova

- osobnostní a sociální
výchova
- poslouchá s porozuměním
běžné pokyny i souvislejší
projev učitele
- rozumí vyslechnutému
sdělení a reaguje na něj
- odpoví na jednoduché
otázky
- na základě poslechu
doplní požadované
informace
- potichu přečte jednoduchý
text se známými
jazykovými
prostředky a slovní
zásobou

- k učení
komunikativní

- pořádek slov ve větě
- odlišnosti českého a anglického
slovosledu
- poloha předmětů / předložky ,
vazba there is, there are /
- časové údaje
- jednoduchý popis / členové rodiny,
kamarád , byt, dům, vesnice /
- nakupování
- každodenní činnosti
- aktivity ve volném čase
- osobnostní a sociální
výchova

- k učení
- k řešení

poslech
- hláskování
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slova

-sluchově rozliší specifické
anglické a správně je
vysloví

problémů

- diktát

- vyhláskuje slovo
- zvládne základy psaní
v angličtině
4. Vyhledá
v jednoduchém
textu potřebnou
informaci
a odpoví na otázky
-vyhledá informace v textu
- rozpozná známou slovní
zásobu
- vyplní formulář nebo
dotazník
- zformuluje jednoduchou
otázku a odpoví na ni
5. Používá dvojjazyčný
slovník

- vyhledá neznámé slovo ve
slovníku v učebnici
- seznámí se
s dvojjazyčným slovníkem
a jeho uspořádáním
- rozumí základním
používaným zkratkám ve
slovníku
- užívá slovník při práci na
projektech

¨
- k učení
- odpovídající slovní zásoba podle
- k řešení protématických celků
blémů
- otázky v přítomném čase prostém
- komunikativní - otázky s can, s vazbou there is/are
- otázky s when, where
- předložky

- k učení
- k řešení problémů

- vyhledávání slov ve slovníku
- odhad neznámých slov z kontextu
- vysvětlení zkratek užívaných ve
slovníku

-odhadne význam slova
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-výchova k myšlení v evrop. a
globálních souvislostech

-osobnostní a sociální výcchova

6. Sestaví gramaticky a
formálně správně
jednoduché písemné
sdělení , krátký text a
odpověď na sdělení

7. Reprodukuje ústně i
písemně obsah
přiměřeně obtížného
textu a jednoduché
konverzace

8. Zapojí se do
jednoduché
konverzace, poskytne
požadovanou informaci

- osvojí si potřebnou
slovní zásobu a zvládne její
pravopis
- osvojí si základní
gramatické struktury
potřebné k napsání
jednoduchého textu
- po audioorální
přípravě
sestaví jednoduché
sdělení
-písemně obmění
krátké probrané texty

-komunikativní
-k řešení problé
mů

- vypráví , co dělá ve
volném čase, o svých
koníčcích , o rodině, škole
- popíše svůj dům, byt,
vesnici
- vyjádří, kdo co umí nebo
neumí udělat

komunikativní

- obmění jednoduchý
dialog
- odpoví na otázky
- odpoví na otázku What’
the time
- objedná si občerstvení

komunikativní
- k učení

- skladba jednoduché angl. věty
- ukazovací zájmena
- modální slovesa / can, must /
- vyprávění, popis podle
tématických celků / rodina, škola,
byt, město, volný čas /

- osobnostní a sociální výchova

- osobnostní a sociální výchova
- multikulturní výchova

32

- slovní zásoba podle tématických
okruhů
- poslech a reprodukce textu
- sloveso can, vazba there is / are
- přítomný čas prostý / otázka, zápor /

- odpovídající slovní zásoba
- vazba How much is / are
- přítomný čas prostý
- osobní zájmena
- slovesa can, must
- tázací zájmena Chat, who, where,

- multikulturní výchova

- vybere si zboží, zeptá se
na cenu, zaplatí
- hovoří o tom co obvykle
dělá,co kdo umí a neumí,
co musí a nemusí
9. Seznámí se s reáliemi
anglicky mluvících
zemí

- pojmenuje anglické
svátky/ Christmas, Easter,
Halloween /
-seznámí se s kulturními
rozdíly ve zvycích
anglicky mluvících zemí

how

- komunikativní - anglické svátky
- k učení
- anglicky mluvící země
- školství ve Velké Británii
- způsob života ve Velké Británii
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Matematika a její aplikace
Matematika
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika.
Vyučovací předmět Matematika patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět má v 1. až 5. ročníku časovou
dotaci 5 hodin týdně.
Výuka probíhá většinou ve třídách, popř. v počítačové učebně.
Vzdělávací obsah je rozčleněn na 4 tematické okruhy:
- čísla a početní operace
- závislosti, vztahy a práce s daty
- geometrie v rovině a prostoru
- aplikační úlohy (Člověk a jeho svět – předmět prvouka,vlastivěda a přírodověda).
Vyučovací předmět sleduje využití matematických dovedností v běžném životě, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové
představivosti, pracuje se základními matematickými pojmy a symboly, matematickými postupy a způsoby jejich užití, učí přesnosti a
uplatňování matematických pravidel, používání kalkulátoru a matematických výukových programů. Součástí předmětu je průřezové téma
Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a Finanční gramotnost (zkratka FG), jejíž jednotlivá témata jsou probírána na 1.stupni základní
školy.
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení:
Učitel vede žáky k:
- práci s učebnicemi a pracovními sešity, vede je k samostatnému vyhledávání informací, které užijí v běžném životě a k sebehodnocení
- poznání vlastního pokroku a nacházení chyb, kterých se dopustili
Kompetence k řešení problémů :
Učitel podporuje práci:
- s různými zdroji informací - hledání, třídění, využívání a řešení úloh z praktického života .
Kompetence pracovní :
Učitel vede žáky k :
- práci podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu, k orientaci se v jednoduché technické dokumentaci a cvičí žáky v pracovní
výdrži, koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení .
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Matematika a její aplikace

Matematika
1. – 3. ročník
očekávané výstupy školy

Učivo

Očekávané výstupy RVP

čte a zapisuje čísla (do 10, 100, 1000)

počítá předměty, pracuje s řadou čísel,
číselnou osou, hry s hrací kostkou, zápis
v desítkové soustavě
obor přirozených čísel

sdružuje jednotky

desítky, jednotky, stovky, tisíce, obor přir.
čísel

čte, zapisuje a porovnává přirozená
čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah
rovnosti a nerovnosti

prohlubuje si představu o desítkové soustavě

počítání po desítkách, stovkách

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo
na číselné ose

porovnávají čísla (množství, pořadí)

porovnání a grafické vyjádření vztahů

orientuje se v čase, provádí
jednoduché převody jednotek času

odhaduje množství

značky >, <, =

provádí zpaměti jednoduché početní
operace s přirozenými čísly
doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel
doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel

zvládají početní výkony

sčítá, odčítá - postupně s přechodem přes 10,
násobí, dělí - postupně i mimo obor
násobilky, značky
vlastnosti početních operací s přiroz. čísly
písemné algoritmy početních operací,
závislosti a jejich vlastnosti

používá přirozená čísla k modelování
reálných situací, počítá předměty v
daném souboru, vytváří soubory
s daným počtem prvků

přesahy a vazby
mezipředmět.
vztahy
průřezová témata
klíčové kompetence
Ku
Kp
Křp
Ksp
Kk
(u všech vzděl.oblastí)
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rozezná, pojmenuje, vymodeluje a
popíše základní rovinné útvary a
jednoduchá tělesa; nachází v realitě
jejich reprezentaci
porovnává velikost útvarů, měří a
odhaduje délku úsečky
rozezná a modeluje jednoduché
souměrné útvary v rovině
FG – Hospodaření domácnosti

popisuje jednoduché závislosti
z praktického života
FG – příjmy a výdaje
Úspory a půjčky
Hotovost a bezhotovostní forma peněz
Banka jako správce peněz

řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a
modeluje osvojené početní operace

naučí se poznávat geom. tvary a rýsovat

kruh, kružnice, koule, čtverec, obdélník,
krychle, trojúhelník, úsečka, délka úsečky,
přímka, polopřímka, lomená čára, křivka,
čtyřúhelník, mnohoúhelník, pětiúhelník, válec,
kvádr, krychle, souměrnost, úsečky, jehlan,
kužel, poloměr, průměr
jednotky délky a jejich převody,
vzájemná poloha přímek v rovině
osově souměrné útvary

naučí se posuzovat
rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti
odhadne a zkontroluje cenu svého nákupu,
překontroluje vrácené peníze

možnost, nemožnost, počet možností

naučí se pracovat s údaji
kde a jak spořit (věková přiměřenost)
způsoby placení

pracovní prostředky: jízdní řády, ceník

orientuje se v místě bydliště, zvládá se
orientovat dle plánu, pravidla sil. provozu,
cesta ze a do školy

hry, modelové situace

modelová situace – používá peníze v běžných
situacích
rodina, domov, obec, škola, školní řád

uplatňuje zákl. hyg. návyky, pojmenovávají
části těla, rozlišuje zdraví, nemoc, úraz

zdraví a bezpečnost, umí omítat návykové
látky

měří základní fyzik. veličiny

vzduch, voda, atmosféra

závislosti a jejich vlastnosti

orientuje se v čase, provádí
jednoduché převody jednotek času

umí vysvětlit pohyby Země a Slunce a jejich
význam pro život, rozlišuje děje minulosti a
přítomnosti
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den, týden, měsíc, rok, vývoj Země, fyzik. čas,
historický čas, průběh lidského života

Prvouka – orientace
M – množství, pořadí

Člověk a jeho svět –
Prvouka – výchova ke
zdraví
M – hned před,za vedle
atd.
Statistické údaje
M – základní jednotky
Prvouka – vztahy mezi
nimi
Člověk a jeho svět –
Prvouka
M – data,slovní úlohy

popisuje jednoduché závislosti
z praktického života
doplňuje tabulky, schémata,
posloupnosti čísel

zvládá průvodcovskou činnost po nejbližších
památkách, pojmenovává slavné občany z
Háje

historické památky, rodáci, bývalí žáci školy,
výsledky práce a jejich svědectví

orientuje se v síti obchodů a služeb, zvládá
komunikaci v obchodě, na nádraží apod.

obchody, služby,

uplatňuje zákl. poznatky o sobě, o rodině

rodina

Člověk a jeho svět –
Prvouka
M – je větší,menší……

chápe podstatu života a jeho vzniku

voda - rostliny, houby, řasy, živočichové ,
fotosyntéza

Člověk a jeho svět –
Prvouka
M – vysoká čísla

diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

Člověk a jeho svět –
Prvouka
M–
sestav.jedn.plánku,kolmic
e a jiné geom.tvary
Člověk a jeho svět –
Prvouka
M – desítková soustava

Matematika a její aplikace

Matematika
Očekávané výstupy RVP
provádí písemné početní operace
v oboru přirozených čísel

4. – 5. ročník
očekávané výstupy školy
praktické činnosti
a
učivo
čtou a zapisují čísla do milionu, miliardy
písemné početní operace

počítají po deseti/statisících,
používají názvy velkých čísel
10 000;100 000;

přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy
průřezová témata
klíčové kompetence
základy finanční matematiky,kalkulátory

Ku
Kp
Křp
Ksp
Kk
(u všech vzděl.oblastí)
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zaokrouhluje přirozená čísla,
provádí odhady

zaokrouhlují na tisíce, sta, desítky

zaokrouhlují pro odhady a výpočty
zaokrouhlování na des.sta atd.

odhady rozměrů, poměrů a cen,kalkulátory

naučí se početní výkony do milionu,
miliardy

násobí a dělí mimo oblast násobilky,
dělí se zbytkem, písemně násobí
vícecifer. čísla, písemně dělí, sčítají
a odčítají
Písemné sčítání a dělení

vč. využití kalkulátoru

narýsuje a znázorní základní
rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici); užívá
jednoduché konstrukce
sestrojí rovnoběžky a kolmice

naučí se poznávat geom. tvary a rýsovat v
rovině

rýsování kružnic a pomocí kružnice,
práce se sítí, kolmice, rovnoběžky,
úhel, osa úhlu
přímka ,rovnoběžka,kružnice,úhel

využití poč. programů (Terasoft)

sčítá a odčítá graficky úsečky; určí
délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho
stran
určí obsah obrazce pomocí
čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu

naučí se používat jednotky obsahu,
obvodu, hmotnosti

využívá při pamětném i písemném
počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení

řeší a tvoří úlohy, ve kterých
aplikuje osvojené početní operace
v celém oboru přirozených čísel

základní útvary v rovině –
lomená čára, přímka,
polopřímka, úsečka, čtverec,
kružnice, obdélník,
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník,
mnohoúhelník
jednoduché konstrukce
základní útvary v prostoru
kvádr, krychle, jehlan,
koule, kužel, válec
obsah a obvod obrazců - metr, metr
čtvereční a ekvivalenty, kg - vážení
předmětů

práce s čtvercovou sítí, úhloměry, měřítky,
jednotkami atd.

jednotky,

délka úsečky; jednotky délky
a jejich převody
vzájemná poloha dvou přímek
v rovině
osově souměrné útvary délky

rozpozná a znázorní ve čtvercové
síti jednoduché osově souměrné
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využití poč. programů
rozměry učení – zeměpis

útvary a určí osu souměrnosti
útvaru překládáním papíru

FG – Finanční produkty
Úspory a půjčky

Vyhledává, sbírá a třídí data,
Čte a sestavuje jednoduché tabulky a
diagramy

kontroluje výsledky početních
operací v oboru přirozených čísel

FG – Hospodaření domácnosti

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

čar

rozpozná a znázorní ve
čtvercové síti jednoduché
osově souměrné útvary a určí
osu souměrnosti útvaru
překládáním papíru
naučí se pracovat s tabulkami, ceníky,
grafy
vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy

úvahy - kolik/o kolik (sleva),
nárůsty

naučí se měřit, vážit

představy o velikostech, volení
vhodné metody
závislosti a jejich vlastnosti,
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

rozměry místností, pozemků,předmětů
(pozemky a ceny),rozměry předmětů

naučí se pracovat se zlomky

představy o celku a částech

projekt koláč nebo pizza

naučí se početní výkony s deset. čísly

ujasnit řady čísel

názor – číselná řada

naučí se analýze, rozboru a vyhodnocení
slovních úloh
na příkladu ukáže, proč není možné
realizovat všechny chtěné výdaje
rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti
nárok na reklamaci

na co se ptáme
odhad

hledání toho podstatného v textu
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praktický záznam – výkony v hodinách těl.
výchovy, jak rosteme apod.

porovnávání






slovní úlohy
číselné a obrázkové řady
magické čtverce
prostorová představivost

Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie
Charakteristika předmětu
Předmět informatika je vyučován jako samostatný předmět v ročnících:
5. ročník – 1 hod. týdně

název Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získávat základní dovednosti a znalosti v oboru výpočetní techniky a v
ovládání různých programů. Dále pak orientovat se ve světe informací, zpracovávat získané informace a využívat je v dalším vzdělávání i
v praktickém životě. Získané dovednosti jsou nezbytným předpokladem uplatnění v běžném pracovním životě, k profesnímu rozvoji a k rozvoji
zájmové činnosti. Zvládnutí výpočetní techniky, vyhledávání informací na internetu a jejich zpracování, umožňuje využití velkého množství dat
a informací. Vede žáky naučit se používat počítač jako pracovní nástroj pro jednoduché aplikace, formovat jejich algoritmické myšlení a vést je k
systematickému přístupu k řešení problémů. Dále pak je možné využití informací k doplnění učebních textů a učebních pomůcek. Předmět také
připravuje žáky k využívání informační a počítačové techniky při výuce jiných předmětů.
Dovednosti získané v tomto vzdělávacím oboru umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech celého základního
vzdělávání a stávají se jejich součástí.
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Forma výuky: Výuka probíhá v počítačových učebnách, využití výukových programů, internetu.
Tento předmět má souvislost se všemi ostatními předměty základního vzdělání.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků:
Kompetence k učení
- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém
životě
Kompetence k řešení problémů
- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a
komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více
- žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce
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PŘEDMĚT

Informační a komunikační technologie

Očekávané výstupy z
RVP
- využívá základní
standardní funkce počítače a
jeho nejběžnější periférie
- respektuje pravidla
bezpečné práce s hardware a
software a postupuje poučně
v případě jejich závady
- chrání data před
poškozením, ztrátou a
zneužitím

Školní výstupy z ŠVP

Klíčové kompetence

Ročník 5.
Učivo

- popisuje a rozlišuje základní
části počítače
- poznává různé druhy PC

Základní práce
s počítačem

- popisuje klávesnici, monitor,
myš, přídavná zařízení
počítače
- vypínání a zapínání počítače

Osobní počítač

- rozlišuje rozdíl mezi
hardwarem a softwarem
- popisuje nejvhodnější
chování při práci s PC pro
zachování zdraví, jak odstranit
negativní vlivy při práci s PC

Kompetence k učení,
k řešení problémů,
komunikativní, sociální a
personální, občanské,
pracovní

Přesahy a vazby,
mezipředmětové
vztahy, průřezová
témata

Hardware a
Software

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech

Hygiena práce u
počítače

Multikulturní výchova
Enviromentální výchova

- rozlišuje soubory, adresáře,
podadresáře, stromovou
strukturu, přehled ikon na
ploše
- užívá základní pojmy
operačního systému
- charakterizuje využití
programů, souborů,
dokumentů, souborů, složek

Operační systém
Windows – základní
pojmy
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Mediální výchova

- při vyhledávání informací
na internetu používá
jednoduché a vhodné cesty
- vyhledává informace na
portálech, v knihovnách a
databázích
- komunikuje pomocí
internetu či jiných běžných
komunikačních zařízení

- otvírá a prochází internetové
stránky, prohlížeče,
internetové adresy, využívá
služeb základních portálů
- využívá elektronickou poštu
- seznámí se s základní
pracovní plochou textového
editoru
- pracuje s textem, píše a
upraví text

Internet

Kompetence k učení,
k řešení problémů,
komunikativní, sociální a
personální, občanské,
pracovní
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Textový editor MS
Word
- pracovní plocha
- velká písmena,
použití kláves
- háčky, zvláštní
znaky
Výchova k myšlení
- otevření a zavírání
v evropských a
dokumentu
globálních souvislostech
- označování,
mazání, vkládání,
přesouvání textu
Multikulturní výchova
- základní formát
písma, velikost
písma, font
- náhled, barva,
Enviromentální výchova
kopírování, ukládání
dokumentu
- odstavec, dopisový
Mediální výchova
formát, odsazení
prvního řádku,
pravítko
- vkládání obrázků,
Klipart
- úprava obrázku,
obtékání textu,
okraje
- WordArt

- pracuje s textem a
obrázkem v textovém a
grafickém editoru

- pracuje s jednoduchými
obrázky
- využívá poznámkového
bloku, kalkulačky

Kompetence k učení,
k řešení problémů,
komunikativní, sociální a
personální, občanské,
pracovní

Malování,
poznámkový blok,
kalkulačka

Výchova k myšlení
v evropských a
globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Enviromentální výchova
Mediální výchova
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Člověk a jeho svět
Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda
Charakteristika vzdělávací oblasti
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určen pro všechny ročníky 1. stupně.
Jeho obsahem je celá vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, části oblastí matematiky a její aplikace, informační a komunikační
technologie, člověk a svět práce, které jsou v RVP pro základní vzdělání určeny pro 1. stupeň.
Oblast zahrnuje obory vzdělávací oblasti (vyučovací předměty pouze na 1. stupni)
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Etická výchova je zapracována do předmětů 1. až 3. ročniku ( Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda).
Sexuální výchova
Prvouka
Předmět je vyučován v prvních třech ročnících v časové dotaci 2 hodin týdně.
Součástí předmětu je vlastivědné učivo ( dějepisné, zeměpisné, etické ), přírodovědné (fyzikální, astronomické, ekologické). Při
výuce se částečně uplatňuje matematika, český jazyk – sloh, výtvarná výchova, svět práce, dramatická výchova.
Na prvouku navazuje ve 4. ročníku vlastivěda a přírodověda.
V předmětu se realizují části vzdělávacích obsahů průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Multikulturní výchova, Enviromentální výchova a Mediální výchova.
Nejčastěji užívané metody a formy : činnostní učení – skupinové vyučování, projektová výuka,vycházky, exkurze , vyhledávání a
práce s informacemi pro žákovu autoevaluaci.
Na běžnou výuku navazují další akce : návštěvy ústavů a institucí, exkurze, projekty, setkávání a akademie , divadelní představení.
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Vlastivěda
Předmět je vyučován 2 hod. týdně ve čtvrtém a pátém ročníku.
Součástí předmětu dějepisná část (učivo o etice a chování lidí), zeměpisná část- oblast Člověk a společnost, fyzikálně – zeměpisná
část, oblast Člověk a příroda.
Při výuce částečně využíváme dramatickou výchovu, čes. jazyk – sloh, matematiku, výtvarnou výchovu a svět práce.
V předmětu se realizují části vzdělávacích obsahů průřezových témat:
Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Multikulturní výchova, Enviromentální výchova a mediální výchova.
Na vlastivědu od šestého ročníku navazuje zeměpis, dějepis, výchova k občanství a zdraví.
Fyzikálně zeměpisná část souvisí s některými tématy přírodovědy.
Nejčastěji je výuka realizována následujícími metodami a formami
- skupinové vyučování,
- projektová výuka,
- vycházky,
- exkurze,
- vyhledávání a práce s informacemi.
Na výuku navazují další akce např. návštěvy ústavů a institucí, exkurze, výstupy projektů,divadelní představení, setkávání, akademie.
Přírodověda
Předmět je vyučován 2 hod. týdně ve čtvrtém a pátém ročníku.
Předmět staví na elementárních znalostech žáků , které získali v prvouce, matematice, českém jazyce a literatuře. Přírodověda
vybavuje žáky základními vědomosti pro předměty přírodopis, fyzika a chemie. Základní znalosti a dovednosti přírodovědy uplatní
ve výuce výchovy ke zdraví a pro svět práce.
Součástí předmětu jsou nejobecnější pojmy, jejich porozumění ; dovednosti a jejich užití(aplikace. Další část předmětu je založena na
praktických pokusech, pozorováních –činnostní tvořivé učení.
V přírodovědě realizujeme průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova,Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Enviromentální výchova.
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Děti vedeme ke zdravému způsobu života , k zájmu o ochranu životního prostředí, pěstujeme rostliny, pečujeme o pokojové rostliny.
Na výuku navazují různé akce např. návštěvy planetária, hvězdárny, exkurze do botanických a zoologických zahrad, různých
ekosystémů .
Sexuální výchova
Sexuální výchova je na 1.stupni základních škol vyučována zejména prostřednictvím vzdělávacích oblastí „Člověk a jeho svět“.
Tematicky souvisí se vzdělávacími oblastmi „Člověk a společnost“, „Člověk a příroda“ a s průřezovými tématy „Osobnostní a
sociální výchova“, „Mediální výchova“ a dalšími s souladu s RVP ZV.
Člověk a jeho svět

Klíčové kompetence
Kompetence k učení
-

cílevědomě osvojovat základní hygienické a kulturní návyky
motivovat k objevování a pozorování všeho, co ho zajímá, co se mu líbí a v čem by
v budoucnu uspěl
poznávat podstatu zdraví a příčiny nemocí a upevňovat preventivní chování
orientovat se ve světě informací
nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně
organizovat a řídit vlastní učení
vést žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků
umožnit žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok

Kompetence k řešení problémů
-

utvářet ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního
uplatnění při jeho ochraně
vnímat problémové situace ve škole i mimo ni, učit se rozpoznávat a chápat problémy
a nesrovnalosti
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-

ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich
ověřování a srovnávání
vést žáky k ověřování správnosti řešení problému

Kompetence komunikativní
-

vést k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci v běžných životních situacích
vystupovat a jednat samostatně
přirozeně vyjadřovat pozitivní pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
vést žáky k využívání širokých možností informačních i komunikačních prostředků

Kompetence sociální a personální
-

plnit nejen osobní povinnosti, ale i společné úkoly
vytvářet pozitivní vztahy k rodině, spolužákům, škole, domovu i k přírodě
vést žáky ke schopnosti pracovat v pracovních skupinách při vyhledávání informací i
zpracování výstupů
předkládat žákům možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodržování
individuálním přístupem budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj

Kompetence občanské
-

rozvíjet zájem žáků o poznání jiných kultur
chápat rozdíly mezi lidmi na základě poskytování informací
vést žáky ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených
a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití

Kompetence pracovní
-

vytvářet pracovní návyky v samostatné i týmové práci
poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vést žáky k jejich eliminaci
naučit žáky pracovat podle návodu, umožnit jim hledat vlastní postup
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Člověk a jeho svět

Prvouka
Očekávaný výstup - RVP
vyznačí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy, cestu na určené
místo a rozliší možná nebezpečí
v nejbližším okolí

1. ročník
Očekávané výstupy školy
Žák by měl :
- orientovat se ve škole, ve třídě a v okolí školy

- udržovat pořádek
- dojít, dopravit se bezpečně do školy a zpět
- znát svoji adresu, popsat dům, byt
rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
v rodině, role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi

- znát pojmy otec, matka, bratr, sestra,
sourozenec, syn, dcera

Učivo
1. Místo, kde žijeme
1. Jsem školák

Stanovit nejkratší cestu do
školy
2. Domov
2. Lidé kolem nás
1. Moje rodina

- umět pojmenovat zákl. povinnosti a úkoly
členů rodiny
- umět vyprávět o rodinných událostech a akcích,
popsat je, nakreslit
- vhodně se chovat ke spolužákům i učitelům
2. Nové vztahy
- umět se obrátit na učitele o radu a pomoc
- učit se chápat odlišnost a podobnost lidí
(původ, barva pleti, jazyk), kladné a záporné
povahové vlastnosti
- učit se řešit spory nenásilným způsobem
- učit se poznávat svoje práva a povinnosti,
nebezpečí pramenící z neznalosti věcí, prostředí,
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Přesahy, vazby

Vv – kresba, malba
rodiny

OSV – témat. Okruh
Sociální rozvoj

projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům

situace a osob
- znát vztahy kamarádské, sousedské, neosobní
- pojmenovat běžná povolání a přiřadí k nim
výsledek práce
- učit se vážit si práce druhých
- dramaticky znázornit vybrané profese
- orientovat se v částech dne
- poznat přístroje k měření času,poznat celou
hodinu
- orientovat se v čase: teď, před chvílí, za chvíli,
včera, zítra, dnes
- vědět k čemu slouží kalendář
- seřadit jednotlivé fáze života podle obrázků
- znát pravidelně se opakující činnosti
- utvářet si nejvhodnější způsob práce a
odpočinku
- chápat rozdíl mezi aktivním a pasivním
odpočinkem
- znát vhodná místa pro dětské hry

pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých
ročních obdobích

- vyjmenovat 4 roční období , určit jejich
charakteristické znaky
- znát domácí zvířata a jejich mláďata
- znát názvy zvířat z lesa, pole a zahrady
- osvojovat si správné chování v přírodě a
kladný vztah k ní
- pojmenovat základní druhy, popsat pozorované
skutečnosti
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3. Pracovní činnosti lidí

3. Lidé a čas
1. Základní orientace v čase

2. Využití volného času

4. Rozmanitost přírody
1. Příroda v ročních
obdobích
2.Domácí zvířata
3.Volně žijící zvířata
4. Poznávání ovoce a
zeleniny

Čj – literární
výchova

- pod vedením učitele dokázat pozorovat pokus
a vyvozovat z něho závěry
uplatňuje základní hygienické,
režimové a jiné zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních
znalostí o lidském těle; projevuje
vhodným chováním a činnostmi vztah
ke zdraví

uplatňuje základní pravidla účastníků
silničního provozu

- uplatňovat návyky osobní a intimní hygieny,
pravidelně je řadit do denního režimu

- umět informovat dospělé o bolesti, malátnosti,
průjmu apod.
- vědět, jak se chovat u lékaře
- vědět, že nesmí užívat léky bez vědomí lékaře,
rodičů, učitele
- učit se přivolat pomoc v modelových situacích
- znát 1. pomoc při drobném poranění
- vyjmenovat části těla, popsat obličej
- vyjmenovat smysly, určit k čemu slouží
- znát význam pohybu, dostatečného spánku a
odpočinku pro zdraví
- učit se poznávat zdravé a nezdravé potraviny
- znát pravidla pro chodce, umět přecházet na
přechodu, orientovat se podle semaforu
- učit se uplatnit dechová a pohybová
kompenzační cvičení ve vyuč. hodinách i při
sedavých činnostech doma

52

5. Jednoduché pokusy
5. Člověk a jeho zdraví
1. Ochrana zdraví a čistota

2. Nemoc

3. Úraz
4. Lidské tělo
5. Péče o naše zdraví

OSV - témat. okruh
Osobnostní rozvoj

Člověk a jeho svět

Prvouka
2. ročník
Očekávané výstupy školy
začlení svou obec do příslušného
kraje
rozliší přírodní a umělé prvky
v okolní krajině a vyjádří různými
způsoby její estetické hodnoty a
rozmanitost

Žák by měl:
- orientovat se v blízkém okolí školy, znát pojmy
blízko- daleko, vpravo – vlevo
Obec a okolí

znát pravidla pro soužití ve škole, povinnosti a práva
žáka
- zvládat bezpečnou cestu do školy, pravidla pro
chodce
- popsat svůj pokoj, vyjmenovat hračky
- znát okolí svého bydliště, popsat je

projevuje toleranci k přirozeným

- znát pojmy dědeček, babička, sestřenice, bratranec,
teta, strýc
- znát podíl členů rodiny na chodu domácnosti, popsat
společné činnosti rodiny, významné události, oslavy,
setkání
- vědět, jak se má chovat k rodičům, k mladším a
starším členům rodiny
- umět pomoci rodičům přiměřeně svému věku
- vytvářet si vhodné modely chování, osvojovat si
způsoby vstupu do různých místností ve škole
- umět slušně vyjádřit svůj názor, svěřit se s
problémem
- respektovat jiné názory a zájmy, chápat odlišnosti
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Učivo
1. Místo, kde žijeme
1. Škola začíná

Přesahy, vazby

2. Můj domov
2. Lidé kolem nás
1. Moje rodina
Funkce rodiny

2. Pravidla slušného
chování - ETV

OSV - témat. okruh
Sociální rozvoj
MkV - témat. okruh

odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům

Kulturní rozdíly

mezi lidmi
- učit se znát svá práva
- učit se bezpečnému chování v různých prostředích,
osvojovat si dovednost říci „ne“ nabídkám
neznámých lidí, chování a dotýkání, které nechce
- procvičovat dovednost přivolat pomoc dospělého a
policie
- znát povolání rodičů

odvodí význam a potřebu různých
povolání a pracovních činností

3. Pracovní činnosti
lidí

- znát předměty denní potřeby, předměty pro zábavu a
zkrášlení života, předměty pro práci, orientovat se v
jejich využití

Vv- kresba, malba

- popsat a vyjmenovat činnosti lidí, řemesla, povolání
- nacvičovat nakupování zákl. potravin, novin apod,

Pv - výroba
předmětu denní
potřeby, pracovního
nástroje

umět poslat dopis
- orientovat se v názvech dnů, jejich časové
posloupnosti
- poznat na hodinách celou hodinu, znát pojem hodina
a minuta
- vyjmenovat měsíce, rozlišovat minulost, přítomnost
a budoucnost, chápat pojmy mladý- starý
- zařadit Vánoce a Velikonoce do ročního období
- znát výhody pravidelného denního režimu a
možností řídit se časem
- poznat vhodnou a nevhodnou aktivitu ve volném
čase, znát vhodné způsoby trávení volného času
- vymyslet hru pro třídu
- popsat co ho baví, pomůcky ke svému koníčku
- znát různé způsoby kulturního a sportovního vyžití
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3. Lidé a čas
1. Základní orientace
v čase

2. Využití volného
času

OSV - témat. okruh
Osobnostní rozvoj

roztřídí některé přírodniny podle
nápadných určujících znaků, uvede
příklady výskytu organismů ve známé
lokalitě

- popsat pravidelné proměny v přírodě v jednotl.
ročních obdobích za pomoci obrázků

- vědět, čím se živí zvířata během roku, jak je možné
je přikrmovat
- popsat práce v zemědělství, poznat nářadí
- znát jejich životní projevy a potřeby, způsob života
- vyjmenovat domácí mazlíčky, vědět, jak s nimi
vhodně zacházet
- vyjmenovat je, popsat, znát nebezpečí vztekliny
- vyjmenovat známé ptáky, určit, kde žijí, čím se živí
a jak o ně pečovat v zimě
- poznat dřeviny, ovocné stromy
- znát letní a jarní květiny
- vyjmenovat plodiny pěstované na zahrádce a na poli
- znát lesní rostliny, znát pravidla bezpečnosti při
kontaktu s neznámými popřípadě jedovatými
rostlinami
- pod vedením učitele pozorovat pokus a vyvodit z
něj závěry
- znát pravidla pro pobyt v přírodě

4. Rozmanitost
přírody
1. Změny v přírodě v
průběhu roku

2. Domácí zvířata
3. Volně žijící zvířata

4. Rostliny

5. Jednoduché pokusy
6. Vztah člověka a
přírody

- vědět, jak chránit přírodu

dodržuje zásady bezpečného chování
tak, aby neohrožoval zdraví své a

- znát hygienické potřeby, pečovat o svůj zevnějšek,
dodržovat osobní hygienu
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Čj -přednes říkadel,
básní k ročnímu
období

5. Člověk a jeho
zdraví
1. Zdraví a nemoc

EV - témat. okruh
Vztah člověka k
prostředí

zdraví jiných

uplatňuje základní pravidla účastníků
silničního provozu

- poznat příznaky nemoci, umět je popsat, umět sdělit
své pocity
- vědět, jak se chovat u lékaře, kde je nejbližší lékárna
- znát pravidla chování nemocného, vědět, jak se
postarat o nemocného člena rodiny
- znát nebezpečí užívání léků bez vědomí dospělého
- vědět, jak se chovat ve škole, aby neohrozil sebe a
2. Úraz
své spolužáky, aby nedošlo k úrazu
- znát význam používání dětské přilby při jízdě na
kole
- znát 1. pomoc při drobných poraněních a krvácení,
znát způsoby sebeochrany před nakaženou krví
- umět si změřit teplotu, znát umístění lékárničky ve
škole i doma
- umět telefonem přivolat pomoc, znát číslo 1.
pomoci
- znát význam stravovacího a pitného režimu pro
zdraví
- znát riziko užívání návykových látek

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

3. Výživa a zdraví

- popsat zákl. rozdíly mezi člověkem a živočichy

Návykové látky –
nebezpečí, které mi
hrozí
4. Lidské tělo

- zkoušet činnosti s omezením smyslů
- poznat zákl. anatomické odlišnosti mužského a
ženského těla, znát správné pojmy pro označení
jednotlivých částí těla, umí

Základy sexuální
výchovy
(ZSV)

v modelových situacích procvičovat dovednost říci
„ne“ nevhodným nabídkám
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Tv- prevence úrazů

OSV- témat. okruh
Osobnostní rozvoj

Člověk a jeho svět

Prvouka
3. ročník
Očekávané výstupy školy
- vyznačí v jednoduchém plánu místo
svého bydliště a školy,
- cestu na určené místo, rozliší
nebezpečí v nejbližším okolí,
- začlení svou obec do příslušného kraje
a obslužného centra ČR
- pozoruje a popíše změny v nejbližším
okolí,obci
- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní
krajině a vyjádří různými způsoby její
estetické hodnoty a rozmanitosti

- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
v rodině, role rodinných příslušníků a
vztahy mezi nimi
- odvodí význam a potřebu různých
povolání a prac. činností
- projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků, jejich
přednostem i nedostatkům

Žák by měl :
- pečovat o školní potřeby, odmítat projevy
vandalismu a ničení vybavení školy

Učivo
1. Místo, kde žijeme
1. Naše škola, obec,
okolní krajina (mapy)

Přesahy, vazby
VDO - témat. okruh
Občanská společnost
a škola

- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a
školy,
začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného
centra ČR
pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí,obci
- znát pravidla pro chodce
- určí svět.strany, využití, stanovení trasy,
- přírodní a umělé prvky v krajině
- znát funkce jednotlivých prostorů bytu a domu
- znát nejbližší ulice, parky, náměstí, významné
budovy, obchody, zdrav. zařízení v okolí bydliště
- chápat význam ochrany zeleně, úklidu v okolí domu
- chápat význam ochrany zeleně, úklidu v okolí domu
- znát pojmy úcta, vzájemné pochopení, ochrana,
pomoc, uznat chybu - náprava
- rozlišovat základní a širší příbuzenské vztahy
Vyjádření na základě osobní zkušenosti vztahy mezi
lidmi
Pravidla soužití v rodině, obci a škole
- vědět, čím může pomoci v rodině
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2. U nás doma

2. Lidé kolem nás
1. Rodina a
společnost

Sebepoznávání
multikulturalita

- popsat rodinné tradice, oblíbené činnosti rodiny
- zvládat praktické způsoby komunikace mezi lidmi
- rozpoznání slušného chování od chování, které nelze
tolerovat, umění obhájit svoje názory

Využívá časové údaje při řešení různých
situací v denním životě,
Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti

2. Pravidla
Čj - formy
společenského
společenského styku
chování (právo a
spravedlnost)
- chápat nevhodnost neslušných, hrubých a urážlivých Neg.jevy
výrazů
- vyjmenovat profese na stavbě, materiály, popsat
3. Technika a výroba
stavbu domu
- popsat výrobu pečiva, druhy pečiva
- poznat suroviny a materiály pro výrobu věcí
- vyjmenovat přístroje usnadňující lidem život
3. Lidé a čas
- rozlišit čtvrthodinu, půlhodinu, celou hodinu
1. Orientace v čase
- umět přečíst datum, orientovat se v pojmech loni,
Současnost a minulost
letos, příští rok, před týdnem, za týden, dávno, v
budoucnu

Pojmenuje slavné rodáky, památky
kulturní nebo historické, význam.
události regionu,
interpretuje některé místní báje nebo
pověsti

- vědět, že existují svátky, narozeniny, slaví se
významné dny
- seřadit podle časové posloupnosti známou událost,
vlastní zážitky, pohádky apod.

Báje, pohádky a
pověsti

Uplatňuje element.poznatky o sobě, své
rodině a činnostech člověka, o
lid.společnosti, soužití, zvacích a práci
lidí, na příkladech porovnává minulost a
současnost

- snažit se zlepšit využívání volného času zařazením
vhodných aktivit

2. Práce a volný čas

- poznat, kdo pracuje a kdo odpočívá
- umět nakoupit, zeptat se na cestu, na čas, odeslat
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Literatura a já
Interpretace vztahu
medial.sdělení a
reality

dopis
4. Rozmanitost
přírody
1. Příroda v ročních
obdobích, voda a
vzduch

Ochrana přírody
Žák popíše a porovná viditelné proměny
v přírodě v jednotl.ročních obdobích

- chápat příčiny některých přírodních jevů a
zákonitostí

Roztřídí některé přírodniny podle
nápadných urč.znaků,
Uvede příklady organismů ve známé
lokalitě

- popsat práce v zemědělství, znát pracovní nářadí a
vědět k čemu slouží
- vyjmenovat nejznámější rostliny, rozlišit bylinu a
dřevinu, poznat jedovaté rostliny
- znát význam chráněných rostlin a rostlin užitkových
- znát zástupce domácích a volně žijících zvířat, jejich
životní potřeby a způsob života
- vědět, co přírodě škodí a jak ji chránit

Půda, její ochrana,
ochrana přírody
2. Život v přírodě,
jeho různé podoby

- znát zástupce chráněných rostlin a živočichů
- orientovat se v péči o živočichy v přírodě a v zajetí
- pod vedením učitele se třídou pravidelně pozorovat
počasí a průběžně zaznamenává do kalendáře přírody,
vyvozovat závěry, provádí jednoduché pokusy s
látkami

Rostliny, houby
živočichové
4. Jednoduché pokusy

Provádí jednoduché pokusy u skupiny
známých látek,
Určuje jejich společné a rozdílné
vlastnosti
Změří základní veličiny pomocí jedn.
přístrojů a nástrojů

Vv – kresba, malba
3. Člověk a příroda

EV – témat. Okruh
Vztah člověka
k prostředí
Fungování a vliv
médií ve společnosti

Látky a jejich vlastn.

- porovnávat zvířata, ovoce a zeleninu pod vedením
učitele
Uplatňuje základní hygienické,
režimové a jiné zdravotně preventivní
návyky s využitím elementárních
znalostí o lidském těle,
Projevuje vhodným chováním a

- umět chránit své zdraví, znát význam otužování a
aktivního pohybu pro zdraví
- vědět, jak se chovat při nemoci, kde ordinuje jeho
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5. Člověk a jeho
zdraví
1. Zdraví a nemoc

Tv - význam sportu
pro zdraví

činnostmi vztah ke zdraví
Uplatňuje základní pravidla účastníků
silničního provozu, reaguje adekvátně
na pokyny dospělých při mimořádných
událostech,
Dodržuje zásady bezpečného chování
tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví
jiných

lékař, umět se postarat o nemocného člena rodiny
- cvičit v modelových situacích ošetření drobného
poranění, přivolání 1. pomoci a výstižné popsání
poranění, využívá znalostí o lidském těle, cyklista,
chodec,
- znát škodlivé vlivy sladkých a tučných pokrmů

2. Úraz, přivolání 1.
pomoci

OSV- témat. okruh
Morální rozvoj

3. Výživa, zdraví a
péče o něj

- znát zásady stolování v jídelně, doma, v restauraci
- znát význam minerálních vod a léčivých rostlin

Chová se obezřetně při setkání
s neznámými lidmi, odmítne
komunikaci a nabídky, které jsou mu
nepříjemné,
V případě potřeby požádá o pomoc pro
sebe nebo jiné dítě

- vědět, jak bezpečně manipulovat s čistícími a
mycími prostředky, znát rizika lepidel, barev, ředidel
apod. a jejich používání bez dozoru dospělých
- znát škodlivé účinky drog, tabáku, kávy, alkoholu,
léků na zdraví člověka, umět odmítnout návyk.látky
(modelové situace)
Bezpečné chování v rizikovém prostředí

Mezilidské vztahy

- umět se svěřit, znát Linku důvěry
- popsat tělesný vzhled, chová se ohleduplně
k druhému pohlaví a respektuje rozdíly mezi chlapci a
děvčaty
- vědět, jak se pečuje o novorozence, starší dítě,
starého člověka, vývoj dítěte před a po narození
- znát funkci lidských smyslů

reaguje adekvátně na pokyny dospělých při
mimořádných událostech

návykové látky
Osobní bezpečí

- nacvičovat rozhodné způsoby odmítání různých
návrhů a lákání cizími osobami
Krizové situace a jejich řešení(šikana, týrání, sexuální
zneužití, brutalita a jiné formy násilí – služby odborné
pomoci)
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4. Lidské tělo
Partnerství a
rodičovství
Základy sexuální
výchovy
Zdraví a návykové
látky

komunikace

MÍSTO, KDE ŽIJEME
Učivo









domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště
škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy
obec (město), místní krajina – její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť
okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život
lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany
regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod
naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly
Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování
mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, vysvětlivky

LIDÉ KOLEM NÁS
Učivo








rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní,
zaměstnání
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný
„evropský dům“
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie
právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku,
soukromého vlastnictví, duševních hodnot
vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; peníze
kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura
základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy
přírodního prostředí

LIDÉ A ČAS
Učivo


orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, režim dne,
roční období
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současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné
dny
regionální památky – péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

ROZMANITOST PŘÍRODY
Učivo









látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních
jednotek
voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život
nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam
Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční období
rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů,
význam v přírodě a pro člověka
životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí
rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace
odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Učivo







lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality,
HIV/AIDS (cesty přenosu)
péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová
zábrana; osobní, intimní a duševní hygiena – stres a jeho rizika; reklamní vlivy
návykové látky a zdraví – odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače
osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana,
týrání, sexuální zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci
situace hromadného ohrožení
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Člověk a jeho svět
Vlastivěda
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové , časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda
Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vyučovací předmět Vlastivěda má týdenní časovou dotaci 2 hodinu
týdně ve 4. ročníku a 2 hodinu týdně v 5. ročníku .
Výuka probíhá ve třídě, v počítačové učebně, na vycházkách apod.. Výuka navazuje na zkušenosti a poznatky získané v Prvouce 1., 2. a
3. ročníku.
Tato vzdělávací oblast pomáhá žákům utvářet citový vztah k rodné zemi, k nejbližšímu okolí. Žáci si vytvářejí základy hodnotového
systému a zdravého životního stylu. Osvojují si a upevňují vhodné chování a jednání mezi lidmi, učí se chápat rozdílnosti mezi jednotlivci a
tolerovat je, navzájem si pomáhat a spolupracovat.
Očekávaným cílem je, aby si žák uvědomil, že je částí lidského společenství, že je závislý na svém okolí (rodina, bydliště, škola,obec,
kraj, vlast). Dokázal ocenit a vážit si práce a díla předků, rodiny, tradic, kultury a historie.
Učivo předmětu Vlastivěda je rozděleno do tématických okruhů:
- Místo, kde žijeme - předmět vede žáky v tomto tématickém okruhu k poznávání svého nejbližšího okolí, orientovat se v něm a cítit se
v něm bezpečně. Postupně poznávají nejbližší okolí místa bydliště a školy a dále své znalosti rozšiřují o důležitá místa v obci, regionu, zemi
(Etická výchova tato témata dále rozvíjí.).
- Lidé kolem nás - v tomto tématickém okruhu směřuje předmět žáky k základům společenského chování a jednání. Uvědomují si, že
lidé se od sebe navzájem liší a učí se tolerovat odlišnosti mezi lidmi. Při praktických činnostech se žáci učí spolupracovat. Seznamují se
základními právy dítěte. Učí se chování v krizových situacích, jak jim předcházet, jak na ně reagovat. Etická výchova je jeho neoddělitelnou
součástí
- Lidé a čas - v tomto tématickém okruhu přináší předmět žákům znalost orientovat v čase a určovat ho. Poznávají, jak se život a věci v
toku času vyvíjejí a mění. Rozlišují přítomnost, minulost a budoucnost. Důležitou složkou je praktické poznávání způsobů života v nejbližším
okolí. Návštěva významných historických památek v místě bydliště.
Součástí předmětu je průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence komunikativní:
Učitel vede žáky k využití vlastních schopností, k získávání základních mravních hodnot v rodině i ve společnosti.
Kompetence k řešení problémů:
Podněcuje žáky k tvořivému myšlení.
Kompetence občanské:
Učí žáky k ochraně životního prostředí .
Použité zkratky:
M - Matematika
Pv - Pracovní vyučování
Vv -Výtvarná výchova
Inf - Informatika
OSV - Osobnostní a sociální výchova
MeV - Mediální výchova
VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
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Člověk a jeho svět

Vlastivěda
4. ročník
Očekávané výstupy RVP

Očekávané výstupy školy

Učivo

Přesahy, vazby

Místo, kde žijeme
Obec, místní krajina, poloha,
Určí a vysvětlí polohu svého
Určí a vysvětlí polohu své obce Minulost a současnost
bydliště, světové strany v přírodě (poloha vzhledem ke
zemský povrch, vodstvo,
a podle mapy, orientace, pobyt
státu,krajině
půdy, rozšíření rostlin a
v přírodě
- vyhledává významná místa
živočichů
Rozlišuje náčrty, plány, mapy
svého bydliště
péče o životní prostředí
Vyhledává jednoduché údaje o
- orientovat se na mapě
Orientace na mapě:
přír.podmínkách a sídlištích
- zvládnout čtení z mapy, zvládá Orientační body
(ČR, Evropa, polokoule)
základní orientaci na mapě
Mapa - barvy na mapě, souř.
značky, hlavní světové strany
Orientace podle map, náčrtů
vyhledá typické regionální
Mapa místní krajiny
Umí a uplatňuje zásady správ.
OSV - Tématický okruh Sociální rozvoj
zvláštnosti přírody, osídlení,
Mapa ČR - vlastivědná
pobytu v přírodě.
(mezilidské vztahy)
hospodářství a kultury,
Zná reg. Zvláštnosti v přírodě
jednoduchým způsobem
v okolí bydliště, jejich historie
posoudí jejich význam
Vliv krajiny na život člověka
z hlediska přírodního,
Praha,
historického, politického,
ČR a oblasti ČR, zdroje
Česká republika, Evropa, Svět
správního a vlastnického
surovin
Průmysl, zemědělství, činnost
zprostředkuje ostatním
Výroba, služby, obchod
člověka
zkušenosti, zážitky
Škola-prostředí a činnosti.
a zajímavosti z vlastních cest a
Orientace ve škole, okolí.
porovná způsob života a
Chování, práva a povinnosti
přírodu v naší vlasti i v jiných
žáků ve škole, bezpečná cesta
zemích
do školy
- rozpozná, co je vhodné 65

nevhodné chování ve škole
- rozumí svým povinnostem, zná
pravidla „ Školní řád“

Lidé kolem nás
rozlišuje hlavní orgány státní
moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich
význam

Funkce a význam orgánů státu,
symboly

Vyjádří na základě vl.zkušeností
zákl.vztahy mezi lidmi, vyvodí a
dodržuje pravidla pro soužití ve
škole, mezi chlapci s dívkami,
v rodině, obci

- zná pravidla soužití v rodině,
pojmy: rodiče, prarodiče,
sourozenci, teta, strýc,
sestřenice, bratranec
- umí vysvětlit, kdo je v rodině
nejmladší, nejstarší
Práce a zaměstnání
Posuzuje své chování, názory a
je schopen argumentovat při
jednání se spolužáky

Rozlišuje základní rozdíly mezi
jednotlivci, obhájí při
konkrét.činnostech své názory,
umí uznat svůj omyl, dohodne se
na společném postupu a řešení se
spolužáky
rozpozná ve svém okolí jednání
a chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují základní
lidská práva nebo demokratické
principy

Reflektuje důležitost prvků
neverbální komunikace,
eliminuje hrubé výrazy

Uplatňuje pravidla slušného
chování, principy demokracie
Rozumí a umí používat pojmy
Sebehodnocení,sebekritika
Určí a vysvětlí polohu svého
bydliště
(firmy,obchod, spolky,

Principy demokracie

Rodina
Rodina - příbuzenské vztahy
Datum narození
Mezigenerační vztahy
Život a funkce rodiny

Základní lidská práva a práva
dítěte

Protiprávní jednání, právní
ochrana občanů a majetku,
soukromého majetku,
duševních hodnot

66

z verbální komunikace, zvládá
položit vhodnou otázku.
si uvědomuje své schopnosti a
silné stránky, utváří si pozitivní
sebehodnocení

polit.strany atd.)
Uplatňuje kladný vztah k
potřebným a společnému
„evropskému domu“
Vlastnictví – soukromé,
veřejné, osobní, společné,
hmotný a nehmotný majetek,
peníze

orientuje se v základních
formách vlastnictví; používá
peníze v běžných situacích

poukáže v nejbližším
Navrhuje a realizuje možnosti
Péče o estetické prostředí
společenském a přírodním
zlepšení životního prostředí obce domova
prostředí na změny a některé
(města)
problémy a navrhne možnosti
zlepšení životního prostředí obce
(města)

Lidé a čas
M - jednotky času
pracuje s časovými údaji
využívá zjištěných údajů
k pochopení vztahů mezi ději a
mezi jevy

- vyjmenuje dny v týdnu, měsíce
v roce, roční období
- ví, proč se střídá den a noc,
roční období
- orientuje se v kalendáři, v čase
- má jasné části dne v souvislosti
s denními činnostmi
- zvládá určování času
Zná hlavní zásady pro ochranu
přírody a krajiny

Orientace v čase, časový řád
Den, týden, měsíc, rok, roční
období, letopočet, kalendáře
Pohyby Země
Části dne
Dělení dne na hodiny určení a měření času (fyz.
veličina)
Čistota vody, péče o životní
prostředí
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Pv - Výroba pomůcky k tématu

MeV, Inf - Získávání informací z regionu

zdůvodní základní význam
chráněných částí přírody,
nemovitých i movitých
kulturních památek

Využívá archivů, knihoven,
sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro
pochopení minulosti

vyhledá významná místa svého
bydliště
- orientuje se na mapě
- zvládá čtení z mapy, zvládá
základní orientaci na mapě
- umí charakterizovat region, ve
kterém bydlí
- zná části své obce (významné
budovy)
- uvědomuje si rozdíl mezi
bydlením dříve a dnes
- orientuje se, kde je vlakové a
autobusové nádraží
- zná pojem „reflexní oblečení“ a
základní pravidla
- ovládá čísla tísňového volání
- zvládá základy první pomoci,
přivolání další dospělé osoby

Památné objekty v obci a
okolí,
dějiny=časový sled
Minulost kraje a předků
Domov, vlast, rodný kraj
Regionální pohádky a pověsti
Návštěvy muzeí a histor. míst
Lidská obydlí dříve a dnes

Proměny způs.života a
bydlení
Doprava v obci, mezi obcemi Přírodověda – vodní zdroje
Chování chodců a cyklistů
v silničním provozu
Chování při dopravní nehodě
První pomoc
Vv - Výtvarný projev k přečtené pověsti

Pv - Výroba dopravních značek k danému
tématu
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Člověk a jeho svět

Vlastivěda
Očekávané výstupy RVP

Určí a vysvětlí polohu svého
bydliště, plán

rozlišuje mezi náčrty,
plány a základními typy
map; vyhledává jednoduché
údaje o přírodních
podmínkách a sídlištích lidí
na mapách naší republiky,
Evropy a polokoulí

Očekávané výstupy školy
Žák by měl:
- vyhledat významné
orientační body na plánu
obce
- znát mechanizmy a
důležitost ochrany životního
prostředí
- orientovat se na mapě
- umět pracovat s kompasem
- mít znalost o poloze ČR
v Evropě
- využívat čtení z mapy
- znát práci s mapou, vyčíst
všechny potřebné informace

5. ročník
Učivo
Opakování a prohloubení
učiva 4. ročníku

Místo, kde žijeme
Orientace v obci, orientace
podle plánu obce
Ochrana životního prostředí
Česká republika
Nad mapou naší vlasti
Orientace na mapě, hlavní
světové strany
Druhy map, kompas, buzola
Evropa - poloha ČR, hranice
státu, sousední státy
Hlavní město Praha
Místní oblast na mapě
Čechy, Morava , Slezsko

Přesahy, vazby

OSV - Tématický okruh Sociální rozvoj
(mezilidské vztahy)

- eventuelně sdělovat zážitky
z vlastního cestování
Nejdůležitější pohoří, nížiny,
řeky
Města v ČR - informativně
podle mapy
Naše vlast - náš domov
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VMEGS - Tématický okruh Evropa a svět nás
zajímá

- chápat role členů rodiny,
funkce rodiny, svá práva
a povinnosti v rodině
- pomoc druhým
- ovládat základní pravidla
slušného chování
- znát model chování u
lékaře, v obchodě, na poště a
identifikuje základní city,
také roli peněz
vede rozhovor o jejich
- mít povědomí o zájmových
prožitcích
organizacích a spolcích
na základě empatického
a základních právech dítěte
vnímání přemýšlí nad
- rozlišovat protiprávní
konkrétní pomocí
jednání (krádež, šikana,
zneužívání, týrání,
jednoduchými skutky
gamblerství, rasismus apod.)
realizuje tvořivost
a jeho postih
v mezilidských vztazích,
- vědět, jak se má chovat
především v rodině a
v rizikovém prostředí,
kolektivu třídy
v krizových situacích, jak
iniciativně vstupuje do
vztahů s vrstevníky, dokáže vyhledat odbornou pomocpomáhající organizace
rozlišit jejich nabídky
- reagovat vhodným
k aktivitě a na nevhodné
způsobem na pokyny
reaguje asertivně
dospělých
dokáže se těšit z radosti a
úspěchu jiných, vyjadřuje
účast na radosti a bolesti
druhých, pozitivně hodnotí
druhé v běžných
podmínkách

Lidé kolem nás
Vztahy v rodině
Chování ve společnosti
(Pravidla slušného chování)
Inf - Práce s výukovými programy
Právo a spravedlnost
Osobní bezpečí

Situace hromadného
ohrožení

Pv - Práce s modelovací hmotou
Vv - Možnosti písma v experimentálních
činnostech

- eventuelně sdělovat zážitky
z vlastního cestování
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Lidé a čas
rozlišuje hlavní orgány státní - uvědomovat si význam
moci a některé jejich
slova vlast, vlastenectví,
zástupce, symboly našeho
rodná zem, domov
státu a jejich význam
- poznává vlajku, státní znak,
hymnu, hlavní org. státu
rozeznává současné a
minulé a orientuje se
v hlavních reáliích minulosti
a současnosti naší vlasti
s využitím regionálních
specifik
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

- popsat způsob života
v pravěku
- orientovat se ve významu
„počátek Českého státu“
- chápat význam Karla IV.
- uvědomit si proměny
způsobu života, co nám
zanechali předkové

Naše země v dávných
dobách
Naše vlast v pravěku, lovci
mamutů, místní památky
Pověsti z minulosti našeho
státu
Příchod Čechů, hora Říp
Velkomoravská říše, Cyril a
Metoděj
Karel IV. v souvislosti
s hlavním městem
Využití pověstí místní oblasti

Současnost a minulost
v našem životě

- zachovávat tradice, tradiční
lidové svátky, státní svátky,
významné dny, úctu
k předkům
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Učivo: Místo kde žijeme









domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště
škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy
obec (město), místní krajina – její části, poloha v krajině, minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť
okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny na život
lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany
regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, výroba, služby a obchod
naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly
Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování
mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, vysvětlivky

Učivo: Lidé kolem nás








rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní,
zaměstnání
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný
„evropský dům“
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, principy demokracie
právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku,
soukromého vlastnictví, duševních hodnot
vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; peníze
kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura
základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy
přírodního prostředí

Učivo: Lidé a čas





orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, režim dne,
roční období
současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné
dny
regionální památky – péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost
báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj
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Člověk a jeho svět
Přírodověda
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové , časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda
Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Vyučovací předmět Přírodověda má týdenní časovou dotaci 2 hodiny
týdně a je realizován ve 4. a 5. ročníku. Výuka probíhá ve třídě, v počítačové učebně, na vycházkách apod.
Výuka navazuje na zkušenosti a poznatky získané v Prvouce 1., 2. a 3. ročníku. Žák si rozvíjí základní poznatky o živé a neživé přírodě
a jejím významu pro člověka. Vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa, kde žije. Cílem je správný vztah k
přírodě, uvědomění si sama sebe jako nedílné součásti jednoho celku - přírody.
Učivo Přírodovědy je rozděleno do tématických okruhů:
- Rozmanitost přírody – v tomto tématickém okruhu vyučovací předmět umožní žákům seznámit se změnami v přírodě v průběhu
roku. Učí se při praktických činnostech sledovat, jak změny v přírodě ovlivňují činnost lidí a jejich život a jaký vliv má činnost lidí na
přírodu.Vytvářejí si vztah k přírodě a poznávají, že pro další život lidí je velmi důležitá ochrana životního prostředí.
- Člověk a jeho zdraví - v tomto tématickém okruhu předmět umožní, aby žáci poznávali sami sebe, seznamují se svým tělem, učí
se poznávat jeho funkce. Učí se dodržovat správné hygienické návyky a uvědomovat si jejich důležitost pro ochranu zdraví. Poznávají, co jejich
zdraví prospívá a co ho poškozuje, jak se dá předcházet škodlivým vlivům.Učí se za své zdraví zodpovídat a pečovat o ně. Seznamují se se
základy sexuální výchovy
Součástí předmětu jsou průřezová témata: Environmentální výchova (EVVO) Osobnostní a sociální výchova (OSV) a Mediální
výchova (MV).

73

Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení:
Učitel vede žáky k samostatnému vyhledávání informací, které využijí v běžném životě.
Kompetence k řešení problémů:
Podněcuje žáky k tvořivému myšlení logickému uvažování a řešení problémů.
Kompetence komunikativní:
Podporuje u žáků chápání obsahu sdělení, naslouchání názorů druhých .
Výuka Přírodovědy probíhá tak, aby žák měl co nejvíce podmětů k pochopení a osvojení učiva (vycházky, jednoduché pokusy, video a
CD nahrávky, vyhledávání informací na internetu, spojení výuky s praktickým životem - konkrétní příklady a příběhy). Nezastupitelné zůstávají
klasické pomůcky (učebnice, pracovní listy, encyklopedie apod.).
Způsob práce frontální, skupinové, ve dvojicích, samostatné, soutěže apod..
Základním měřítkem pro míru probíraného učiva a objektivního hodnocení výsledků žáka je individuální přístup, zohlednění
mentálních a fyzických možností popřípadě jiného handicapu.
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Člověk a jeho svět

Přírodověda
Očekávané výstupy RVP

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

vysvětlí na základě
elementárních poznatků o
Zemi jako součásti vesmíru
souvislost s rozdělením času
a střídáním ročních období

Očekávané výstupy školy

4. ročník
Učivo

Rozmanitost přírody
Vesmír a Země
- pozná, co stvořila příroda a Příroda – živá, neživá, znaky –
co člověk
propojenost, sluneční soustava
- uvědomuje si propojenost Vzduch, voda, horniny, půda-vlastn
živé a neživé přírody a
Den a noc
závislost člověka na ní
Roční období
Člověk a příroda - vzájemné
- uvést příklady ochrany
ovlivňování a závislost člověka na
přírody, zahrady, lesa
přírodě
- vyjmenovat části těla
kvetoucích rostlin
Ochrana přírody
- umět uvést příklady
některých ochránců a škůdců Rostliny a houby
sadů a zahrad
Příroda na podzim, v zimě, na jaře
a v létě - charakteristické znaky
- určit bylinu a dřevinu
počasí a přírody
- vyjmenovat části těla
Znaky života
kvetoucích rostlin
Podzim na zahradě, v sadě, na poli
Životní potřeby a projevy rostlin a
- charakterizovat znaky
živočichů (pozorování)
podzimu, podzimní plodiny
- znát význam plodů a plodin
pro člověka, uchovávání

zkoumá základní
společenstva ve vybraných
lokalitách regionů, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy
organismy a nachází shody a
rozdíly v přizpůsobení
organismů prostředí
- umět vysvětlit, proč někteří
ptáci odlétají, přilétají
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Přesahy, vazby

EV - Tématický okruh Vztah člověka k
prostředí
Vv - Výtvarné umění a životní prostředí
Tv - Chování v přírodě a turistika

Vv - Výtvarné osvojování skutečnosti

- rozpoznat a vyjmenovat
jednotlivé části těla kočky,
uvědomit si analogii
s ostatními savci
- chápat důležitost péče o
zvířata

Živočichové
výživa
Hlavní části stavby zvířecího těla
(na příkladu kočky)
Průběh a způsob života zvířat
Péče o zvířata

- znát nutnost péče o zvířata
v zimě a způsoby, jak
pomáhat
- umět popsat stavbu těla
ryby
- chápat přizpůsobení
živočichů životnímu
Význam rostlin a živočichů
prostředí a ročnímu období v přírodě a pro člověka
Přír.společenstva na jaře a v
létě
- umět popsat střídání
Kalendáře přírody, pozorování
ročních období

Vv - Kontrast tvaru a pozadí

- střídání ročních období
Vycházky, poznávání
rostlin,živočichů, ptáků atd.v
nejbližším okolí
Člověk a jeho zdraví
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OSV - Tématický okruh Osobnostní rozvoj
(sebepoznání a sebepojetí)

Seberegulace a sebeorganizace

Využívá poznatků o lidském
těle k vysvětlení základních
funkcí jednotl. orgánových
soustav a k podpoře
vlastního zdravého způsobu
života

Základní stavba těla a
funkce
- určit a vyjmenovat části
lidského těla
-

Rozlišuje jednotlivé etapy
lidského života a orientuje se
ve vývoji dítěte před a po
jeho narození
Lidské tělo – životní potřeby
a projevy
partnerství

Péče o zdraví, hygienu, správný
vědět rozdíly (fyzické) mezi režim dne, racionální výživa, pitný
mužem a ženou, chlapcem a režim, pohybový režim
děvčetem, znát správný
model vzájemného chování Partnerství, rodičovství - rodina
- ovládat pojmy dětství,
dospělost, stáří
Nejběžnější nemoci a ochrana před
- uplatnit základní
nimi (Pohlavní choroby)
Osobní, intimní a duševní hygiena
dovednosti a návyky
Úrazy, poranění - jejich ošetření
související s preventivní
ochranou zdraví a zdravého
životního stylu
Bezpečné chování – chodec,
cyklista
Bezpečné chování
v rizikovém prostředí

Základy reprodukce, vývoj
jedince
Uplatňuje účelné způsoby
chování v situacích
ohrožujících zdraví a
v modelových situacích
simulující mimořádné
události
Účelně plánuje svůj čas pro
učení,práci, zábavu a
odpočinek podle vlastních
potřeb s ohledem na
oprávněné nároky jiných
osob
Základy sexuální výchovy

Denní režim
- znát běžné nemoci, jejich
prevenci a chování v době
nemoci
- vědět, jak se zachovat při
úrazu, poranění vlastním,
popřípadě další osoby
- umět přivolat pomoc

V. Lidské tělo
Části lidského těla - nejdůležitější
vnitřní orgány a jejich funkce
Rozdíly mezi mužem a ženou
životní potřeby a projevy
Etapy vývoje lidského života

Krizové situace
Formy násilí – služby odborné
pomoci
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Inf, MeV - Práce s informačními zdroji

Člověk a jeho svět

Přírodověda
Očekávané výstupy RVP

Očekávané výstupy školy
Žák by měl:

- rozlišovat jednotlivé etapy
vývoje člověka
- orientovat se v uplatňování
základních návyků
souvisejících s preventivní
předvede v modelových
ochranou zdraví a zdravého
situacích osvojené
životního stylu
jednoduché způsoby
odmítání návykových látek - osvojit si poskytnutí první
pomoci při drobných
ošetří drobná poranění a
úrazech, zlomeninách a čísla
zajistí lékařskou pomoc
tísňového volání
uplatňuje ohleduplné
chování k druhému pohlaví a - uvědomovat si správné
chování k opačnému pohlaví
orientuje se v bezpečných
- vědět, jak by se měl
způsobech sexuálního
zachovat v případě takové
chování mezi chlapci a
situaci
děvčaty v daném věku

5. ročník
Učivo

Člověk a jeho zdraví
I. Živá příroda
1. Člověk
Orgánové soustavy lidského těla a
jejich hygiena
Prevence návykových látek
Zdravý životní styl
Preventivní ochrana zdraví
První pomoc při úrazech a
zlomeninách
Osobní bezpečí :
Správný vztah chlapce a děvčete
Násilí, šikana apod.
Dopravní výchova pro cyklisty,
silniční provoz
Souvislosti od zrození
Výchova ke zdraví

Přesahy, vazby
Sebepoznání a sebepojetí
OSV - Tématický okruh Osobnostní rozvoj
(psychohygiena)

Pv - Papír, karton

zdravý životní styl
psychohygiena

Osobní bezpečí
hygiena
HIV, AIDS

Poznávací schopnosti
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Péče o zdraví

zhodnotí některé
konkrétní činnosti člověka
v přírodě a rozlišuje
aktivity, které mohou
prostředí i zdraví člověka
podporovat nebo
poškozovat

porovnává na zákl.
pozorování zákl. projevy
života na konkrétních
organismech, prakticky
třídí organismy do
známých skupin, využívá
k tomu i jednoduché klíče
a atlasy
založí jednoduchý pokus,
naplánuje a zdůvodní
postup, vyhodnotí a vysvětlí
výsledky pokusu

základy sex. výchovy, partnerství,
rodičovství
biologické a psychické změny
etická stránka sexuality

- umět popsat stavbu těla
domácích zvířat (savců) a
vysvětlit způsob péče o ně
- vědět, jaký nám zvířata
přinášejí užitek
- znát rozdíl mezi stavbou
těla ptáka a savců
a význam a užitek jejich
chovu pro člověka
- chápat, proč volně žijící
ptáci jsou užiteční
- popsat stavbu těla hmyzu
- znát význam včely
medonosné a včelích
produktů pro člověka
- vědět, jak se zachovat při
napadení hmyzem
Rozlišuje aktivity člověka
(poškozují prostředí nebo
zdraví člověka, opačné akt.)
- chápat, že rostliny se
během svého vývoje
přizpůsobily různým
životním prostředím

Rozmanitost přírody
2. Živočichové
Domácí zvířata (stavba těla, užitek)
Péče o zvířata
Chov zvířat
3. Ptáci
Stavba těla ptáka
Ptáci volně žijící v přírodě, chovní
ptáci - drůbež
Ochrana ptactva
4. Hmyz
Stavba těla hmyzu
Včela medonosná
Hmyz užitečný, škodlivý, obtížný

M - Jednotky hmotnosti

5. Rostliny
Základní
životní
projevy
rostlin(dýchání, přijímání potravy,
vylučování, pohyb, rozmnožování)
Rostliny na zahrádce, poli, v lese, u
vody apod.
Vv - Kompozice z přírodního materiálu
Chráněné rostliny

II. Neživá příroda
1. Základní rozdělení látek
- pevné, kapalné, plynné
- orientovat se ve skupenství, - vlastnosti látek (hmotnost, objem)
uvádět příklady
- rozlišovat, u kterých látek
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měříme hmotnost, u kterých
objem
- znát, jak se pečuje o půdu co jí škodí a prospívá
a že půda je jedním ze
základů života
- rozumět pojmu nerost a
uvědomit si, že nerostné
bohatství je vyčerpatelné

2. Půda
Druhy půdy - podle regionu
Humus a jeho význam pro úrodnost
půdy
Péče o půdu, působení přírodních
vlivů na půdu
Ochrana půdy
3.Nerost, hornina
Nerosty v místní krajině
Pojem hornina
Hlíny cihlářské, keramické

Učivo









látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních
jednotek
voda a vzduch – výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život
nerosty a horniny, půda – některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, vznik půdy a její význam
Vesmír a Země – sluneční soustava, den a noc, roční období
rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů,
význam v přírodě a pro člověka
životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi; podnebí a počasí
rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva
ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace
odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy

Učivo







lidské tělo – životní potřeby a projevy, základní stavba a funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina a partnerství, biologické a psychické změny v dospívání, etická stránka sexuality,
HIV/AIDS (cesty přenosu)
péče o zdraví, zdravá výživa – denní režim, pitný režim, pohybový režim, zdravá strava; nemoc, drobné úrazy a poranění, první pomoc, úrazová
zábrana; osobní, intimní a duševní hygiena – stres a jeho rizika; reklamní vlivy
návykové látky a zdraví – odmítání návykových látek, hrací automaty a počítače
osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, krizové situace (šikana,
týrání, sexuální zneužívání atd.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci
situace hromadného ohrožení
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Člověk a jeho svět

Vlastivěda
očekávané výstupy školy

4. – 5. ročník
obsah učiva

Očekávané výstupy RVP
srovnává historii a současnost
hodnotí způsob života našich
předků a srovnává se
současností

obrázky našich dějin, Český stát,
Velká Morava, Přemyslovci,
Lucemburkové, Jagellonci,
Habsburkové, vznik ČSR, vznik ČR

přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy
průřezová témata
klíčové kompetence
časová přímka
historické události ( bitvy,panovníci atd.)
hlavní rysy:
fašismus, komunismus, demokracie
Ku
Kp
Křp
Ksp
Kk
Ko
(u všech vzděl.oblastí)

rozlišuje prostředky masové
komunikace, vysvětluje
základní funkce

internet, e-mail, SMS

Kulturní diference
praktické užití pro referáty
hodnoty, postoje, praktická etika

vysvětluje základní funkce
jednotlivých soustav člověka

lidské tělo

stavba, funkce orgánů, základní rozdíly
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Péče o zdraví

orientuje se v jednotlivých
životních etapách člověka
základy sex. výchovy,
partnerství, rodičovství
biologické a psychické změny
etická stránka sexuality
učí se naslouchat, setkávat,
spolupracovat

Orientuje se na mapě a ve
vztazích zákl. evrop.
souvislostí

Souvislosti od zrození
Výchova ke zdraví

zdravý životní styl
psychohygiena

Osobní bezpečí
hygiena

HIV, AIDS - přenos

Jedinec a společnost,volný čas,
etické a právní zákony, solidarita,
charita

Evropa – státy a města
Příroda – řeky, hory, moře

kraje
zastupitelství
kulturní diference
řešení problémů a rozhodovací
dovednosti
Pracuje s atlasem
Etnický původ

Žáci jsou vedeni k tomu, aby se naučili učit z encyklopedií, knih, učebnic a atlasů. Naučili se dělat poznámky, podtrhávat a zapamatovat si
přečtené a reprodukované. Všímáme si bezpečného chování v různém prostředí.
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Umění a kultura
Hudební výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Hudební výchova je předmětem vzdělávací oblastí Umění a kultura a jejím nejdůležitějším úkolem je seznámit žáky s hudebním uměním našich i
světových skladatelů a jeho historickým vývojem. Umět rozpoznat jednotlivé prvky děl, podílet se na hudebním umění, získat zkušenosti (hra na
hudební nástroj, zpěv, atd.)
V tomto předmětu se žáci seznamují se základními pravidly správného zpěvu, hlasové hygieny,správného držení těla.Učí se rozlišovat zvuk a tón,
doprovázet písničky na hudební nástroje a vnímat rytmus. Orientují se v notovém záznamu jednoduché jednohlasné písně, snaží se o její zápis.Při
poslechu určité melodie reagují pohybem, tancem a gesty. Hudba rozvíjí emocionální,
racionální a volní předpoklady, potřebu estetických zážitků a prožitků z hudby, umění a životní reality. Múzické aktivity tvoří vazby na výtvarnou,
literární a literárně dramatickou výchovu.
Časová dotace: 1. - 5. ročník - 1 hodina týdně
Místo realizace: Výuka se realizuje ve třídě, škola také zajišťuje různé hudební koncerty a představení.
Rozvíjené kompetence:
Kompetence k učení
-

žák zpívá na základě svých dispozic čistě a rytmicky přesně v jednohlase
učitel vede žáky k užívání správné terminologie
učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch

Kompetence k řešení problémů
- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpoznává výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby některé hudební nástroje,
odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně
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-

instrumentální
učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků
učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání

Kompetence komunikativní
-

žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr
melodie
učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků
učitel vytváří příležitosti pro relativní komunikaci mezi žáky

Kompetence sociální a personální
-

žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby
učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání
učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

Kompetence občanská
-

žák je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl
učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kriterií hodnocení činností nebo jejich
výsledků

Kompetence pracovní
-

využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu
učitel sleduje při hodině pokrok žáků a vede je k užívání různých nástrojů a vybavení
učitel vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů
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Kultura a umění

Hudební výchova
1. – 3. ročník
očekávané kompetence

Učivo

Očekávané výstupy RVP

přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy
průřezová témata
klíčové kompetence

zpívá na základě svých
dispozic intonačně čistě
a rytmicky přesně
v jednohlase

Zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky
přesně v jednohlase

vdech mezi fázemi, hlasový
rozsah, hospodárné dýchání,
vokální činnost - nádech/výdech,
hlavový tón, průprava dvojhlasu,
vázání tónu, střídavý dech

Ku
Kp
Křp
Ksp
Kk
Ko
(u všech vzděl.oblastí)

využívá jednoduché
hudební nástroje k
doprovodné hře

využívá jednoduché hudební
nástroje a ozvučené předměty
k doprovodné hře

Orientace na klaviatuře,
alespoň 10 poslechových skladeb do
roka, rytmus a orffovské nástroje

rozpozná výrazné
tempové a dynamické
změny v proudu znějící
hudby

orientuje se v jednoduchém
zápisu skladby

reaguje pohybem na
znějící hudbu, pohybem
vyjadřuje metrum,
tempo, dynamiku, směr
melodie

reaguje pohybem (gestem,
tancem) na hudbu

hra na orf. nástroje a melod.
nástroje, tónika, dominanta,
doprovod se souzvukem tónů, hra
snadných lid. písní i s nástroji
bicími
rozlišuje tón - zvukový hlas,
hudební dialogy, noty, houslový
klíč, tónová čára, takt a taktování,
akord dur a moll, délka not, ital.
názvosloví, repetice, předvětí,
dvojhlas, závětí
držení těla s hud. doprovodem,
mazurka, hry na taneční kroky,
chůze po špičkách, cvalový krok,
pohyby odvozené od populární
hudby
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Noty až po šestnáctinové

Ukázka historického tance

rozliš. jednotl. kvality
tónů, rozpozná výrazné
temp. a dynam. změny
v proudu znějící hudby
rozpozná v proudu
znějící hudby některé
hudební nástroje, odliší
hudbu vokální,
instrumentální a vokálně
instrumentální

rozpoznává některé hudební
nástroje v proudu znějící hudby

hudební nástroje, nástroje rocku,
flétna … varhany, …, orchestr

Orchest, kvartet

rozlišuje některé hudební směry
a odlišuje hudbu vokální,
instrumentální a vokálně
instrumentální

poslech - hymna, ukázka (Dvořák,
Smetana pochod 1-3), lidová
píseň, hudba k tanci dříve a dnes,
Mozart, Janáček (Lašské tance),
…, jazzové prvky

Zvukový záznam hudby - historie
epizody ze života skladatelů,
hudba v proměnách času -v souvislosti
s kapitolami historie

rytmizuje a melodizuje
jednoduché texty,
improvizuje v rámci
nejjednodušších
hudebních forem

aktivně se zapojuje do
skupinových hudebních aktivit

realizuje instrumentální doprovod,
hudební doprovod pro dramatické
situace

chápe hlasovou hygienu

reprodukuje notový záznam,
hlasový rozsah - mutace

Osvojení alespoň 10 písní za rok,
jednoduchá hudební improvizace

slovně charakterizuje zkušenosti
autora předávané dílem
chápe roli posluchače

vyjadřování představ a myšlenek

Sběratelé lidových písní

orientuje se v hudebních stylech
a žánrech

kvalita, tempo, rytmus, dynamika,
souzvuk, barva, struktura
hudebního díla vzhledem k životu
jedince a k tradici
módnost/modernostní kýč, skladby Jazz a rock a blues, spirituál, šanson,
v kontextu, autoři
trampská a populární píseň, písničkáři,
balet a baletní hudba, opera, opereta,
muzikál, symfonie, melodram,
oratorium, kancionál, lidová hudba a
polonéza…
Hudební kýč, hudba a film
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VOKÁLNÍ ČINNOSTI

pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování
hlasového rozsahu

hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu

dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod.

intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v durových a mollových tóninách (V., III. a I. stupeň, volné nástupy VIII. a spodního V. stupně
apod.), hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.)

záznam vokální hudby – zachycení melodie písně pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např. linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis
rytmu jednoduché písně, notový zápis jako opora při realizaci písně
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře,
zobcových fléten, keyboardů apod.

rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace – tvorba předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod
(akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď), jednodílná písňová forma (a - b)

záznam instrumentální melodie – čtení a zápis rytmického schématu jednoduchého motivku či tématu instrumentální skladby, využití notačních
programů
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI

taktování, pohybový doprovod znějící hudby – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance

pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby – pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků

orientace v prostoru – pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách
POSLECHOVÉ ČINNOSTI

kvality tónů – délka, síla, barva, výška

vztahy mezi tóny – souzvuk, akord

hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb
melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním proudu

hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj

hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.

hudební formy – malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, variace

interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková)
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Hudební témata - rozprac. náměty
1. Správné otevírání úst a výslovnost
2. Správné dýchání
3. Jak se tvoří hlasový tón
4. Orffovské nástroje
5. Rytmický doprovod
6. Pohyb s hudebním doprovodem
7. Pohyb ve 2/4 taktu
8. Hry na tělo
9. Rozlišit tón a zvuk
10. Hudba vokální a instrumentální
11. Poslech - klavír, housle, flétna, kytara, kontrabas...
12. Poslech české hymny
13. Ukolébavka, pochod
14. Chůze po špičkách
15. Držení rukou a držení dvojic
16. hudební vyjádření nálady
17. Lidová a umělá píseň
18. Noty a jejich délka
19. Melodie a tón
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Kultura a umění

Hudební výchova
4. – 5. ročník
Očekávané výstupy RVP

očekávané kompetence

Učivo

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

užívá správné pěvecké návyky
podle indiv. dispozic

vdech mezi fázemi, hlasový rozsah,
hospodárné dýchání, vokální činnost
- nádech/výdech, hlavový tón,
průprava dvojhlasu, vázání tónu,
střídavý dech

Ku
Kp
Křp
Ksp
Kk
Ko
(u všech vzděl.oblastí)

využívá na základě svých
hudebních schopností a
dovedností jednoduché
popřípadě složitější hudební
nástroje k doprovodné hře i
k reprodukci jednoduchých
motivů skladeb a písní

využívá jednoduché hudební
nástroje pro doprovod

hra na orf. nástroje a melod.
nástroje, tónika, dominanta,
doprovod se souzvukem tónů, hra
snadných lid. písní i s nástroji bicími

orientace na klaviatuře,
alespoň 10 poslechových skladeb do
roka, rytmus a orffovské nástroje
doprovody lid. písní
vyjádření pocitů

orientuje se v jednoduchém
zápisu skladby

rozlišuje tón - zvukový hlas, hudební noty až po šestnáctinové
dialogy, noty, houslový klíč, takt a
ital. názvosloví v praktických
taktování, akord dur a moll, délka
souvislostech
not, ital. názvosloví, repetice,
předvětí, dvojhlas, závětí
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přesahy a vazby
mezipředmět. vztahy
průřezová témata
klíčové kompetence

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

reaguje pohybem (gestem,
tancem) na hudbu

držení těla s hud. doprovodem,
mazurka, hry na taneční kroky,
chůze po špičkách, cvalový krok,
pohyby odvozené od populární
hudby

ukázka historického tance
předtančení,

rozpozná hudební formu
jednoduché písně či skladby

vyčleňuje prvky hudby a
slovně je charakterizuje

hudební nástroje, nástroje rocku,
flétna … varhany, …, orchestr

orchest, kvartet,výchovné koncerty
ZUŠ (Žáci žákům)

rozpozná v proudu znějící
hudby některé z užitých
hudebních výrazových
prostředků, upozorní na
metrorytmické, tempové,
dynamické i zřetelné
harmonické změny

rozlišuje některé hudební
směry a slovně je
charakterizuje

poslech - hymna, ukázka poslechu
(Dvořák, Smetana pochod 1-3),
lidová píseň, hudba k tanci dříve a
dnes, Mozart, Janáček (Lašské
tance), …, jazzové prvky

zvukový záznam hudby – historie
epizody ze života skladatelů,
hudba v proměnách času -v
souvislosti s kapitolami historie

vytváří v rámci svých
individuálních dispozic
jednoduché předehry,
mezihry a dohry a provádí
elementární hudební
improvizace

aktivně se zapojuje do
skupinových hudebních aktivit

realizuje instrumentální doprovod,
hudební doprovod pro dramatické
situace

vč. využití ruchů a šumů
využití pro dramatickou výchovu

chápe hlasovou hygienu

reprodukuje notový záznam, hlasový osvojení alespoň 10 písní za rok,
rozsah – mutace (tolerance)
jednoduchá hudební improvizace,
rozcvičení hlasu
překonání ostychu
vyjadřování představ a myšlenek
sběratelé lidových písní, hudební
ukázky a jejich interpretace

slovně charakterizuje
zkušenosti autora předávané
dílem
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-

ztvárňuje hudbu
pohybem s využitím
taneč. kroků, na
základě individ.
schopností a
dovedností vytváří
pohybové improvizace

chápe roli posluchače

kvalita, tempo, rytmus, dynamika,
souzvuk, barva, struktura hudebního
díla vzhledem k životu jedince a k
tradici

návštěva koncertů

orientuje se v hudebních
stylech a žánrech

módnost/modernostní kýč, skladby v jazz a rock a blues, spirituál, šanson,
kontextu, autoři
trampská a populární píseň,
písničkáři, balet a baletní hudba,
opera, opereta, muzikál, symfonie,
melodram, oratorium, kancionál,
lidová hudba a polonéza…
Hudební kýč, hudba a film

VOKÁLNÍ ČINNOSTI

pěvecký a mluvní hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu

dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod.

intonace, vokální improvizace

záznam vokální hudby – nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu jednoduché písně, notový zápis jako opora při realizaci písně
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře,
zobcových fléten, keyboardů apod.

rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace

záznam instrumentální melodie – čtení a zápis rytmického schématu
HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI

taktování, pohybový doprovod znějící hudby – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance

pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby – pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků

orientace v prostoru – pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách
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POSLECHOVÉ ČINNOSTI

kvality tónů – délka, síla, barva, výška

vztahy mezi tóny – souzvuk, akord

hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým nábojem – rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb
melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamické, harmonické změny v hudebním proudu

hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj

hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod.

hudební formy – malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, variace

interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková)

Hudební témata - rozprac. náměty
1. Dýchání - pauza a fráze a prodlužování
2. Dvou a třídobá chůze
3. Taktování a takt
4. Pohybové vyjádření hudby
5. Společenská funkce hudby
6. Drobné poslechové skladby hudebních klasiků
7. Poslech - akordeon, lesní roh, činely, pikola, flétna, fagot
8. Melodická linka jednoduchých písní
9. Epizody ze života skladatelů
10. Zpěv české hymny a okolnosti jejího vzniku
11. Taneční krok - polka a valčík
12. Kapela a orchestr
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Umění a kultura
Výtvarná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova
Vyučovací předmět Výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět je realizován v 1.- 5. ročníku a má
časovou dotaci 1 hodinu týdně v 1., 2. a 3. ročníku. Ve 4. a 5. ročníku jsou 2 hodiny týdně.
Výuka probíhá ve třídě, ale i mimo budovu školy na výstavách, v galériích, vycházkách apod.
Vyučovací předmět je v jednotlivých ročnících členěn do 3 oblastí:
- Výtvarné osvojování skutečnosti
- Dekorativní a prostorové práce
- Výtvarné umění a životní prostředí
Vyučovací předmět umožňuje estetické osvojování přírody a světa kolem nás prostřednictvím výtvarných činností. Vytváří citlivý vztah
ke kráse, utváří estetický vztah k sobě a okolí, rozvíjí schopnosti žáků, zvláště vnímání, fantazii, tvořivost, vůli, senzibilitu a podporuje intelekt.
Předmět vede k tomu, aby žáci používáním vhodných výtvarných technik získali základy výtvarných dovedností a vědomostí s přihlédnutím k
individuálním možnostem a schopnostem žáka. Prostřednictvím Výtvarné výchovy učitel u žáků rozvíjí kultivované vystupování, vede je k
hledání krásy v sobě i kolem sebe a buduje tak sebedůvěru žáků. Předmět směřuje k chápání tradic, kritickému přístupu ke skutečnosti, nabízí
vytváření osobních postojů a osobní objevování.
Součástí předmětu jsou průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova, Multikulturní
výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence sociální a personální:
-

výtvarná výchova je integrujícím prvkem celkové rehabilitační práce, harmonizuje osobnost žáka a umožňuje maximálně možnou
socializaci žáka

Kompetence komunikativní:
-

pomáhá uplatňovat neverbální komunikaci

Kompetence pracovní:
-

zlepšovat jemnou motoriku a získávat tak všestranné dovednosti

Kompetence komunikativní,kompetence občanské:
-

pomocí výtvarných aktivit učitel podporuje utváření postojů a hodnot, formuje u žáků postoje environmentální, vztah ke
specifikům, pamětihodnostem a folkovým zvláštnostem regionu

Kompetence k učení:
-

Žáci jsou podporováni učitelem v účasti v různých výtvarných soutěžích a jsou oceňováni za reprezentaci školy
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Kultura a umění

Výtvarná výchova
Očekávané výstupy
RVP

Očekávané
kompetence

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

žák
- rozpoznává a
pojmenovává výtvarné
prvky
- prvky třídí podle
odlišností

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

- nabývá zkušeností,
vjemů, zážitků a
představ
- uplatňuje zkušenosti
využitím výtv. prvků

1. až 3. ročník
Učivo
přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy
průřezová témata
klíčové kompetence
- barvy
- rytmus a kombinace
- linie
- vzájemné působení
- tvar
- reflexe různými smysly
- prostor
- vyjádření umělecká
- objem
- ilustrace
- kontrast
- animace
- podobnost
- závěsný obraz
- světlo
- socha
- stín
- vizuálně obrazným
vyjádřením

- utváření
subjektivních
postojů (reflexe a
vztahy zrak.
Vnímání):
emoce, nálady, hry
fantazie a představ
- prvky a jejich
kombinace
-uspořádání objektů
do celků

- výtvarný názor
- manipulace s objekty
- pohyby v prostoru
- pohyby na ploše (akce)
- výtvarná hra

95

Ku,
Kp
Kk
Křp
Ksp
Ko

- typy vizuálně
obrazných vyjádření

vyjadřuje rozdíly
při vnímání
události různými
smysly a pro
jejich vizuálně
obrazné vyjádření
volí vhodné
prostředky

- se seznamuje s volbou
vhodných výrazových
prostředků

- potřeba
komunikace v rámci
skupin

vhodný
- formát
- materiál
- barevnost

interpretuje podle
svých schopností
různá vizuálně
obrazná
vyjádření; odlišné
interpretace
porovnává se
svojí dosavadní
zkušeností

- ze své zkušenosti
interpretuje různá
vizuální vyjádření

- komunikace
- vysvětlování
-smyslové účinky
vizuálně obrazných
vyjádření
- komunikační obsah
vizuálně obrazných
vyjádření
- proměny
komunikačního
obsahu

výstava
ilustrace
fotografie
film
reklama

na základě vlastní
zkušenosti nalézá a
do komunikace
zapojuje obsah
vizuálně obrazných
vyjádření, která
samostatně
vytvořil, vybral či
upravil
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Výtvarná témata - rozprac. náměty
1. Seznamování s barevnou škálou
2. Podoba zvířat a rostlin
3. Obtiskování
4. Příroda a roční období - volba barev a výrazu
5. Pocit jistoty - domov, popis a zajímavý detail
6. Škola - nové prostředí - jakou si přeji
7. Svět - ulice a hřiště, reakce na zážitky
8. Obrázky k písničkám a říkadlům
9. Ilustrace a ilustrátoři dětské knihy
10. Svátky - Vánoce, Velikonoce - výzdoba prostředí, práce na detailu
11. Lineární hry, pravidelné střídání prvků
12. Hry s tekoucí barvou
13. Práce s hlínou
14. Práce s papírem a nůžkami
15. Proporce věcí kolem nás
16. Společná práce na velkém formátu
17. Tvář krajiny
18. Výtvarná fantazie
19. Variace tvarů písmen
20. Zaznamenání průběhu - seriál
21. Vyjádření nálady barvou a linií
22. Životní prostředí - soulad a škodlivost
23. Zajímavé prvky neživé přírody, jejich přepis i volný
24. Zachycení podoby předmětů – jejich základní charakteristika
25. Jeden předmět ztvárnit více způsoby
26. Reprodukce um. děl
27. Návštěva výstavy, besedy nad uměleckými díly
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Kultura a umění

Výtvarná výchova
4. až 5. ročník
Očekávané kompetence

Obsah

Očekávané výstupy RVP
 při vlastních tvůrčích
činnostech pojmenovává
prvky vizuálně obrazného
vyjádření; porovnává je na
základě vztahů (světlostní
poměry, barevné
kontrasty, proporční
vztahy a jiné)
 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

- rozpoznává, pojmenovává a třídí
prvky výtvarného vyjádření

 při tvorbě vizuálně
obrazných vyjádření se
vědomě zaměřuje na
projevení vlastních

- uplatňuje vlastní zkušenost při
prostorové a plošné tvorba
-sociální vztahy a komunikace,
vyjádření vztahů

-

linie, tvary, objemy,
barvy, objekty
design

-

-

-
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jak vyjádřit emoce,
nálady či fantazii

-

přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy
průřezová témata
klíčové kompetence
ve třídě práce Sport a
pohybové aktivity výtvarnou
reprodukcí, architektura
užité umění (design)
Ku;Kp;Kk;Ksp;Ko;Křp

akce, manipulace, kresba,
malba, modelace, řazení
prvků

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

 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 a do komunikace
v sociálních vztazích
zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která
samostatně vytvořil, vybral
či upravil
 osobitost svého vnímání
uplatňuje v přístupu
k realitě, k tvorbě a
interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro

- volí vhodné výrazové prostředky
pro zobrazování různých událostí
-vnímání zrakem a ostatními
smysly, následné vyjádření
vhodnými prostředky

-

- porovnává interpretace
obrazových vyjádření

-

- kombinuje jednotlivé prvky ve
vztahu k celku

-
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vizuální prvky (linie,
barva apod.)
uspořádání do celku
(statické, dynamické)
smysl.vnímání (hmat,
čich, chuť)
vhodné prostředky
uplatňuje v plošné
objemové i 3-rozměrné
tvorbě
práce spolužáků
v porovnání s účinkem
vlastních prací

-

vizuální účinek:
(vhodnost vzhledem
k materiálu i prostředí –
noviny, fotografie, film,
reklama apod.)

-

prvky kritického uvažování
sebehodnocení
smysl inspirace

ploch
barevnost
objem a modelace

-

skulptura a model
hračky

vyjádření nových i
neobvyklých pocitů
a prožitků svobodně volí a
kombinuje prostředky
(včetně prostředků a postupů
současného výtvarného
umění)

-nalézá a do komunikace
v sociálních vztazích zapojuje
obsah vizuálně obrazných
vyjádření, která samost. vytvořil,
vybral či upravil

- pro vyjádření pocitů volí
svobodně vhodné prostředky
svá sdělení zapojuje do sociálních
vztahů
sociální vztahy

kromě tradičních i :
- comics
- klip (scénář)
- počít. grafika a animace

-

dle indiv. schopností a
v souvislosti
Sport a pohybové aktivity
nabytými dovednostmi
vizuální komunikace

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast,
rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru

uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření

reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly -– vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových,
čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly

smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama)
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností –manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění
v prostoru, akční tvar malby a kresby

typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr a uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný
film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama

přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní,
založené na smyslovém vnímání)
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých)
v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací

komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje
(ve škole i mimo školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření

proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění
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Výtvarná témata - rozprac. náměty
1. Člověk a jeho pocity, nálady – vyjádření barvou, symboly barev
2. Dialog - linie a plochy - jak působí mezi lidmi
3. Vesmír - pohled na čas a prostor - jak znázornit strnulost, pohyb
4. Neživá příroda - detail a zvětšeniny přírodnin
5. Neživá příroda – řezy předmětů (achát aj.)
6. Pohyb a jeho fáze
7. Příběh - seriál
8. Naléhavost a dramatičnost - využití barev a ploch (expresívnost)
9. Využití barev a ploch - mandaly apod.
10. Řazení prvků - linie a tvary - koberec, látky, závěsy,ubrusy,kapesníky,ručníky apod.
11.Pravidelné řazení prvků - barevnost (kontrast a harmonie)
12. Série prvků, podobnost zákonitá i náhodná
13. Kompozice a její zákonitosti
14. Kolektivní práce -např. vytváření naučných tabulí,výzdoba učeben,školy atd.
15. Přepis skutečnosti - stromy v okolí, rostliny, pohled z okna,okolí školy apod.
16. Přepis skutečnosti -architektura a sbíhání linií, perspektiva (začít krabičkou)
17. Formát a jeho rovnováha, formátování - viz. také počítače
18. Výtvarné fantazie s počítačem
19. Dekorativní návrhy
20. Design a užité umění- ukázky, vlastní tvorba
21. Hra písmen a řazení slov - návrh obálky časopisu či dětské knihy,obaly atd.
22. Etudy barev a linií - fantazie např. na téma tanec,čeření vody,noční krajina a noční města .
23. Umění v proměnách času - reakce na témata střípků z historie
24. Volný přepis dojmu - reakce na hudbu, poezii, hru vyjádření nálady.
25. Plastické práce - s hlínou
26. Koláž,vitráž,frotáž,kašírování.
27. Výtvarné akce v přírodě - zaplnění prostoru předměty dané hodnoty
28. Návštěva výstavy
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Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Charakteristika tělesné výchovy pro první stupeň
Tělesná výchova směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně poznávání účinků
konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové
činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu
pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a
kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je žákův prožitek
z pohybu.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i
hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách
pohybového učení. Součásti některých hodin tělesné výchovy se stávají speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně
využívána v hodinách TV pro všechny žáky.
Časová dotace: 2 hod. týdně ve všech ročnících
Forma výuky: hromadná, skupinová, individuální
Výuka probíhá dle podmínek v tělocvičně, sále školy , na sportovním hřišti, v bazénu
Specifické cíle:
- rozvoj pohybových schopností a dovedností
- poznávání nejdůležitější životní hodnoty – zdraví
- regeneraci jednostranně zaměřené zátěže působené pobytem ve škole a její kompenzaci
- získávání informací o pohybových činnostech
- seznámení s organizačními, hygienickými a bezpečnostními zásadami při pohybových činnostech
- osvojování nových pohybových dovedností
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Kompetence k učení
Učitel vede žáky:
- k smyslu a cíli učení se pohybovým dovednostem
- k pozorování a osvojování si nových pohybových dovedností
Kompetence k řešení problému
Učitel vede žáky:
- k řešení problémů a k aplikaci osvědčených postupů při řešení obdobných problémových situací
Kompetence komunikativní
Učitel vede žáky:
- ke komunikativním dovednostem, které jsou nutné k vytváření vztahů potřebných ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální
Učitel vede žáky:
- k účinné spolupráci ve skupině
- k utváření příjemné atmosféry v týmu
- k upevňování dobrých mezilidských vztahů
Kompetence občanská
Učitel vede žáky:
- k zodpovědnému chování se v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
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ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ

význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu

příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení

zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a
jejich praktické využití

rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu

hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity

bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a
ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost

základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti

rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření
melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance

průpravné úpoly – přetahy a přetlaky

základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem

základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce,
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů

turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody

plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu

lyžování, bruslení (podle podmínek školy) – hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na lyžích a bruslích

další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ

komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály

organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí

zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a symboly

pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží

měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů, základní pohybové testy

zdroje informací o pohybových činnostech
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Člověk a zdraví

Tělesná výchova
1. – 3. ročník
Očekávané výstupy RVP

Očekávané kompetence

spojuje pravidelnou
každodenní pohybovou
činnost se zdravím a
využívá nabízené příležitosti

Chápe nutnost spojení
pravidelné každodenní
pohybové činnosti se zdravím.

zvládá v souladu s
individuálními předpoklady
jednoduché pohybové
činnosti jednotlivce nebo
činnosti prováděné ve
skupině; usiluje o jejich
zlepšení

Zvládá jednoduché pohybové
činnosti samostatně i v
kolektivu.

spolupracuje při
jednoduchých týmových
pohybových činnostech a
soutěžích

Podřizuje se zájmům kolektivu
při jednoduchých týmových
pohybových činnostech a
soutěžích.

Učivo
Vědět kam zařadit pohyb v
režimu
dne a znát základní zdraví
prospěšná cvičení.
organizace při TV
Znát vhodné prostředí pro
pohyb.
význam pohybu pro
zdraví
základy atletiky
příprava organismu
pohybové hry
základy sportovních her

Žák umí pochopit smluvená
gesta
a signály při
pohyb.činnostech.
rytmické a kondiční
formy cvičení pro děti
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přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy
průřezová témata
klíčové kompetence
Činnosti napomáhající splnění
daných kompetencí; vzdělávací obsah
se prolíná všemi kompetencemi:
Atletika:
- vytrvalostní běh 5-10 minut
- rychlý běh 20-50m.
- skok daleký (spojení odrazu a rozběhu z
pásma
50cm širokého)
- hod míčkem z místa a z rozběhu
- průpravná cvičení pro skok vysoký
- běh přes nízké překážky
zásady jednání a chování- fair play

zásady jednání a chování
pravidla zjednodušených
osvojovaných pohybových
činností
uplatňuje hlavní zásady
hygieny a bezpečnosti při
pohybových činnostech ve
známých prostorech školy

Zná a prakticky uplatňuje
hlavní zásady hygieny a
bezpečnosti při pohybových
činnostech

reaguje na základní pokyny
a povely k osvojované
činnosti a její organizaci

Vnímá a reaguje na základní
pokyny a povely při cvičení

Dodržuje zásady správného
držení
těla v různých polohách a
pracovních
činnostech;
zaujímá správné základní
cvičební polohy.

Znát a provádět základní
hygienu
po TV, znát správné
oblečení a
obutí pro pohyb.činnost.
Hygiena při dalších
pohybových
aktivitách mimo školu
(plavání).
zdravotně zaměřené
činnosti
hygiena při TV
bezpečnost při
pohybových činnostech
Umět pojmenovat
zákl.pomůcky
a dovednosti. Umí připravit
a uklidit
náčiní a nářadí.
komunikace v TV
Umět zaujmout základní
polohy
při kompenzačních a
vyrovnávacích
cvičeních. Základní
protahovací
cvičení.
základy gymnastiky
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Gymnastika:
- akrobacie (průpravná cvičení pro kotoul
vpřed a vzad;
kotoul vpřed a vzad)
- přeskok (nácvik odrazu z trampolínky a
odrazového
můstku, výskok do vzporu dřepmo na
sníženou šv.
bednu; zvládnutí odrazu z můstku na nízkou
šv.
bednu do vzporu dřepmo)
- hrazda (ručkování ve visu, průpravná
cvičení pro přešvihy ze shybu stojmo, shyby
na dos.
hrazdě pomocí odrazu, ručkování ve vzporu
s dopom.
závěs v podkolení)
- kladinka (chůze s dopomocí i bez
dopomoci,
obměny chůze)
- šplh na tyči s dopomocí i bez dopomoci
Sportovní hry:
- držení míče jednoruč, obouruč
- pohybové hry s využitím míčů
- základní přihrávky a chytání míče rukou i
nohou
- zdokonalování přihrávek v rychlosti a

Zvládá jednoduchá speciální
cvičení
související s vlastním
oslabením.

Plavecký výcvik

Základní technika
jednotlivých
vyrovnávacích cvičení.

rozvoj různých forem
rychlosti, vytrvalosti, síly,
pohyblivosti, koordinace
pohybu
měření a posuzování
pohybových dovedností
zdroje informací o
pohybových činnostech

turistika a pobyt v
přírodě
lyžování, bruslení
plavání
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přesnosti
- přihrávky vrchní, trčením, po zemi,
obloukem
- chytání míče jednoruč, obouruč a tlumení
míče

měření výkonů, základní pohybové testy

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ

význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu

příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení

zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a
jejich praktické využití

rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu

hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity

bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a
ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV
ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost

základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti

rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření
melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance

průpravné úpoly – přetahy a přetlaky

základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem

základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce,
spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů

turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody

plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká
technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu

lyžování, bruslení (podle podmínek školy) – hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na lyžích a bruslích

další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)
ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ

komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály

organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí

zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a symboly

pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží

měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů, základní pohybové testy

zdroje informací o pohybových činnostech
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Člověk a zdraví

Tělesná výchova
Očekávané kompetence

4. – 5. ročník
Obsah

Očekávané výstupy RVP
podílí se na realizaci
pravidelného pohybového
režimu; uplatňuje kondičně
zaměřené činnosti;
projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli po
zlepšení úrovně své
zdatnosti

zařazuje do pohybového
režimu korektivní cvičení,
především v souvislosti
s jednostrannou zátěží nebo
vlastním svalovým
oslabením
zvládá v souladu s
individuálními předpoklady
osvojované pohybové
dovednosti; vytváří varianty
osvojených pohybových her

Žák se podílí na realizaci
pravidelného
pohybového režimu; uplatňuje
kondič.
zaměřené činnosti;
projevuje přiměřenou
samostatnost a vůli pro
zlepšení úrovně své zdatnosti.

Žák zařazuje do pohybového
režimu
korektivní cvičení, především
v souvislosti
s jednostrannou zátěží nebo
svalovým
oslabením.
Žák zvládá v souladu s
individuálními
předpoklady osvojované
pohybové
dovednosti; vytváří varianty

Znát konkrétní účinky
jednotliv.
druhů cvičení. Znát
způsoby
rozvoje kondičních a
koordinač.
předpokladů.
organizace při TV
základy atletiky
význam pohybu pro
zdraví
Znát cvičení
kompenzující
jednostranné zatěžování
nejen
ve škole, ale i při sportu.
Umět
regenerovat a odpočívat
po poh.
činnostech.
příprava organismu
zdravotně zaměřené
činnosti
základy gymnastiky
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přesahy a vazby
mezipředmětové vztahy
průřezová témata
klíčové kompetence
Činnosti napomáhající splnění
daných kompetencí; vzdělávací obsah
se prolíná všemi kompetencemi:

Atletika:
- rychlý běh do 60m
- vytrvalostní běh do 15 minut
- polovysoký, polonízký a nízký start
- skok daleký skrčným způsobem
- běžecká abeceda a její modifikace
- skok do výšky skřižným způsobem
- hod míčkem s podskokem
Gymnastika:
- akrobacie (stoj na rukou, kotoul vpřed a vzad
do
roznožení, přemet stranou v zákl.provedení,
vázání
prvků do akrob.řad)
- přeskok (průpravná cv.pro skrčku přes kozu
našíř,
odraz a náskok na kozu našíř na kolena, na
chodidla,
do sedu s dopomocí a bez dopom.z místa i
rozběhu)

osvojených pohybových her.
uplatňuje pravidla hygieny a
bezpečného chování v
běžném sportovním
prostředí; adekvátně reaguje
v situaci úrazu spolužáka

jednoduše zhodnotí kvalitu
pohybové činnosti
spolužáka a reaguje na
pokyny k vlastnímu
provedení pohybové
činnosti
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
užívá při pohybové činnosti
základní osvojované
tělocvičné názvosloví; cvičí

Žák uplatňuje pravidla hygieny
a bezpeč. chování v běžném
sportovním prostředí;
adekvátně reaguje v situaci
úrazu žáků. Žák jednoduše
zhodnotí kvalitu pohybové
činnosti spolužáka a reaguje na
pokyny k vlastnímu provedení
pohyb.činnosti.
Žák 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.
Žák užívá při pohybové
činnosti základní osvojované
tělocvičné názvosloví; cvičí
podle jednoduchého nákresu,
popisu.
Žák organizuje nenáročné
pohyb.činnosti a soutěže na
úrovni třídy.
Žák změří základní pohybové
výkony a

Umět ošetřit větší
poranění a
přivolat lékaře.

- trampolínka (skok s obraty)
v podkolení; přešvihy ve vzporu s dopomocí)
- kruhy (houpání na kruzích se správnou činností
nohou, vis vznesmo a střemhlav bez dopomoci)
- kladinka (základní obraty na obou nohách a na
jedné noze, dřep na kladince), šplh (na tyči na
čas)

hygiena při TV
Schopnost rozpoznat a
popsat
špatné a dobré pohybové
návyky
u sebe i spolužáků.
zásady jednání a
chování
Pochopení jednání fair
play při
soutěžích a
pohyb.činnostech.
Znát základní odlišnosti
pohlaví
rytmické a kondiční
formy cvičení pro
děti

základy sportovních
her
rozvoj různých
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Rytmická gymnastika:
- základní taneční krok
- základní tance založené na poskočném,
přísunném
a přeměnném kroku
- hudebně pohybové vztahy - rytmus, tempo, takt
Sportovní hry:
- uvolňování s míčem a bez míče
- vedení míče (slalom, běh vzad)
- střelba jednoruč a obouruč na koš
- střelba na branku vnitřním nártem z místa a
pohybu
- základy obranných a útočních činností
jednotlivce
Pořadová cvičení:
- základní obraty na místě
- pochodové tvary, klus v pochodovém tvaru
Pohybové hry:
- pro rozvoj rychlosti, síly, obratnosti, vytrvalosti

podle jednoduchého
nákresu, popisu cvičení
zorganizuje nenáročné
pohybové činnosti a soutěže
na úrovni třídy

změří základní pohybové
výkony a porovná je
s předchozími výsledky
orientuje se v informačních
zdrojích o pohybových
aktivitách a sportovních
akcích ve škole i v místě
bydliště; samostatně získá
potřebné informace

porovná je s předchozími
výsledky.
Žák se orientuje v
informačních zdrojích o
pohyb.aktivitách a sportovních
akcích ve škole i v místě
bydliště, samostatně získá
potřebné informace.
Žák zařazuje pravidelně do
svého pohyb. režimu speciální
vyrovnávací cvičení
související s vlastním
oslabením v optimálním počtu
opakování.
Žák zvládá základní techniku
speciálních cvičení; koriguje
techniku cvičení podle
obrazu v zrcadle, podle pokynů
učitele.

forem rychlosti,
vytrvalosti, síly,
pohyblivosti,
koordinace pohybu
bezpečnost při
pohybových činnostech
pohybové hry
Znát terminologii nových
osvoj.
dovedností a
používaného nářadí
a náčiní.
Samostatně organizovat
některé
činnosti a soutěže.
Umět sledovat základní
výkony
a zaznamenávat je.

- pro zdokonalování pohybových dovedností
- soutěživé a bojové
- pro rozvoj tvořivosti a představivosti

Úpoly:
- pohybové hry s přetahy a přetlaky
- průpravné úpoly
Turistika a pohyb v přírodě:
- orientační běh
- pohyb a chůze v náročnějším terénu, do 15km
- bruslení (jízda vpřed s oporou a bez opory,
brždění)

komunikace v TV
průpravné úpoly

turistika a pobyt v
přírodě
Znát základní zdroje
informací
o tělesné výchově a
sportu
(časopisy, knihy,
televize,
rozhlas, nástěnky aj.)
Individuální soubor
111

Plavání:
- nebezpečí pohybu ve volné vodě
- zásady záchrany tonoucích

cvičení pro
jednotlivá oslabení žáka.
Sportovní kroužky
pravidla
zjednodušených
osvojovaných
pohybových činností
Cvičení pro správné
držení těla,
kompenzující jednostr.
zátěž.
Znát základní způsoby
kontroly
cvičení
(zrcadlo,spolužák,pocity)
.
Znalost vhodných a
nevhodných
cvičení.
plavání
lyžování, bruslení
(podle
meteorologických
podmínek)
další pohybové
činnosti (podle
podmínek školy a
zájmu žáků)
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Člověk a svět práce
Pracovní výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní vyučování
Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Je realizován v 1.- 9. ročníku. Časová dotace je v 1. až 5. ročníku po
1 hodině týdně.
Výuka probíhá podle vyučovaného tématického celku ve třídě, ve školní kuchyňce, ve školní dílně, v počítačové učebně, na školní
zahradě, ale i mimo budovu školy.
Na 1. stupni probíhá výuka zpravidla společně, na 2. stupni probíhá výuka chlapců a dívek odděleně a v jiném obsahovém poměru.
Cílem vyučovacího předmětu je získávání souboru vědomostí, základních pracovních dovedností a návyků potřebných v běžném životě.
Učitel prostřednictvím učiva formuje osobnost žáků rozvíjením některých vlastností, motorických i tvořivých schopností a dovedností. Cíleně
vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků, k budoucímu pracovnímu zařazení a k uplatnění
v dalším životě a integraci ve společnosti.
Vzdělávací obsah předmětu je na 1. stupni rozdělen do 4 tematických okruhů :
- Práce s drobným materiálem
- Práce montážní a demontážní
- Pěstitelské práce
- Příprava pokrmů

Součástí předmětu jsou průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova a Environmentální výchova.
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k řešení problému:
Učitel vede žáky k řešení problémových úloh z praktického života, ukazuje jim jak rozpoznat problémovou situaci, zodpovědně
přistupovat k jejímu řešení a zdůvodňovat výběr svého řešení.
Kompetence komunikativní:
Rozvíjí u žáků schopnost srozumitelně se vyjadřovat, komunikovat se spolužáky, s učiteli a s ostatními dospělými, pomáhá žákům
vyhledávat různé zdroje informací - tištěné, elektronické
Kompetence sociální a personální:
Učitel směřuje žáky k vytváření pravidel práce v týmu a poznání, že svými pracovními činnostmi ovlivňují kvalitu společné
práce, k respektování společně dohodnutých pravidel chování, k odmítání rizikového a nevhodného chování a uvědomování si jeho
důsledků.
Kompetence pracovní:
Učitel buduje pozitivní vztah k manuálním činnostem, dává žákům prostor k posouzení výsledků své práce, cvičí žáky v pracovní
výdrži, koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientování se v jednoduché
technické dokumentaci. Umožňuje žákům účast na exkurzích do závodů a na základě získaných znalostí a zkušeností si vytvářet představy o
pracovních činnostech běžných profesí a o svém budoucím pracovním uplatnění .
Osvojování učiva Pracovního vyučování je založeno převážně na aktivních metodách výuky (praktická cvičení, simulace životních situací,
exkurze aj.).
Použité zkratky:
OSV - Osobnostní a sociální výchova
EV- Environmentální výchova
MkV – Multikulturní výchova
Inf - Informatika

Vv - Výtvarná výchova
Prv - Prvouka
Vl -Vlastivěda
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Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:

pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce

osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů,
nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě

vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení
kvalitního výsledku

poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka

autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a
životnímu prostředí

chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení

orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost
uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci
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Člověk a svět práce

Pracovní výchova
Očekávané výstupy RVP

vytváří jednoduchými
postupy různé předměty
z tradičních i netradičních
materiálů
zvládá elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi

pracuje podle slovního
návodu a předlohy
zvládá elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi

provádí pozorování přírody
zaznamená a zhodnotí

Očekávané výstupy školy

1. ročník
Učivo
1. Práce s drobným materiálem
1. Přírodniny, korálky

- třídí přírodniny a korálky
podle daného kritéria (barva,
tvar, velikost), tento materiál 2. Modelovací hmota
navlékat, lepit, stříhat,
spojovat
3. Papír a karton
- model. hmotu - hníst, válet,
stlačovat, mačkat, koulet,
4. Materiály, nástroje, pomůcky
přidávat a ubírat
- vytrhává, skládá, překládá,
nalepuje, stříhá, vystřihuje
papír
-seznamuje se s bezpečností
a hygienou práce při užívání
nůžek, špejlí, provázků,
lepidla, tužky, modelovací
hmoty
- zvládá základní dovednosti 2. Práce montážní a demontážní
a činnosti při práci se

stavebnice (plošné, prostorové,
stavebnicemi - třídí díly
konstrukční), sestavování
stavebnice podle tvaru,
modelů
barvy, velikosti

práce s návodem, předlohou,
- vytváří jednoduché plošné
jednoduchým náčrtem
a prostorové kompozice ze
stavebnicových prvků
3.Pěstitelské práce
- pod vedením učitele
1. Pozorování přírody v
popisuje změny v přírodě
jednotlivých ročních obdobích.
116

Přesahy, vazby

OSV – tématický okruh Osobnostní rozvoj
(rozvoj schopností poznávání)

OSV – spolupráce a komunikace v týmu

EV – tématický okruh Základní podmínky

výsledky pozorování

pečuje o nenáročné rostliny

připraví tabuli pro
jednoduché stolování
chová se vhodně při
stolování

během roku, sleduje
proměny na školním
pozemku, na vycházkách - v
parku a v okolí školy
- pečuje o pokojové rostliny 2. Praktické činnosti
ve třídě (zalévat, kypřit
půdu)
- pěstuje rostliny ze semen
(osení, hrách)
- pěstuje plodiny na školním
pozemku (ředkvičky,
kedlubny)
- poznává pracovní nástroje
a pomůcky, udržovat je, dbát
na bezpečnost práce s nimi
4. Příprava pokrmů
Rozlišuje správné návyky
stolování

základní vybavení kuchyně



výběr, nákup a skladování
potravin
jednoduchá úprava stolu,
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života

Sociální pravidla

Člověk a svět práce

Pracovní výchova
Očekávané výstupy RVP

pracuje podle slovního
návodu a předlohy

vytváří jednoduchými
postupy různé předměty
z tradičních i netradičních
materiálů

2. ročník
Očekávané výstupy školy
Učivo
1.Práce s drobným materiálem
- propichuje, svazuje, slepuje 1. Přírodniny, korálky
přírodní materiál, korálky
navléká podle předlohy
(velikost, barva)
2. Modelovací hmota
- uštipuje, rozděluje model.
hmotu, vytváří základní
tvary, válečky, šišky,
3. Papír a karton
placičky
- slepuje, vrství, stáčí na
tužku papír
- odliší druhy papíru
4. Materiály, nástroje, pomůcky
(noviny, papír, karton a
barevný papír)
- dodržuje bezpečnost a
hygienu práce při užívání
nůžek, lepidel, provázků,
špejlí, tužek a modelovací
hmoty
2. Práce montážní a demontážní

zvládá elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi

-stavět prostorové
kompozice z dřevěné
stavebnice, lega, chevy
apod. typů stavebnic
- sestavuje obrazce podle





stavebnice (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování
modelů
práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem
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Přesahy, vazby
OSV – tématický okruh Osobnostní rozvoj
(kreativita)

předlohy
- udržuje pořádek na
pracovním místě
provádí pozorování přírody,
zaznamená a zhodnotí
výsledky pozorování

pečuje o nenáročné rostliny,

připraví tabuli pro
jednoduché stolování
chová se vhodně při
stolování

3. Pěstitelské práce
- sleduje podmínky pro život 1. Pozorování přírody
rostlin (voda, vzduch, světlo,
teplo, půda)
2. Praktické činnosti
- pečuje o pokojové rostliny
- pracovat s klíčidlem,
popisuje výsledky klíčení
- provádí jednoduché práce
na školním pozemku
(sklizeň plodin, úprava
záhonů)
- dbá na hygienu a
bezpečnost práce
4. Příprava pokrmů
Používá správné návyky
chování a dovednosti při
stolování
Umí pojmenovat a použít
kuchyňské náčiní



základní vybavení kuchyně



výběr, nákup a skladování
potravin



jednoduchá úprava stolu,
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EV – tématický okruh Základní podmínky
života

Člověk a svět práce

Pracovní výchova
Očekávané výstupy RVP

pracuje podle slovního
návodu a předlohy

3. ročník
Učivo
1. Práce s drobným materiálem
1. Přírodniny, korálky

Očekávané výstupy školy
- rozlišuje přírodní a
technický materiál
- zvládá kombinaci 2
materiálů
- pracuje podle předlohy a
slovního návodu učitele
2. Modelovací hmota
- ze základních tvarů vytváří
složené předměty, zvířata,
modely ovoce a zeleniny
3. Papír a karton
- obkreslí podle šablony,
samostatně vystřihujet
- pracuje podle nákresu i
4. Materiály, nástroje, pomůcky
slovního návodu
- dodržuje pravidla hygieny
a bezpečnosti práce

Přesahy, vazby

OSV – tématický okruh Sociální rozvoj
(spolupráce a soutěživost)

2. Práce montážní a demontážní
vytváří jednoduchými
postupy různé předměty
z tradičních i netradičních
materiálů
zvládá elementární
dovednosti a činnosti při
práci se stavebnicemi

provádí pozorování přírody,

- pracuje podle slovního
návodu, jednoduchého
náčrtku
- užívá správně názvy částí
stavebnice

- pod vedením učitele





stavebnice (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování
modelů
práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem

3. Pěstitelské práce
1. Pozorování přírody
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PT – Environmentální výchova - tématický

zaznamená a zhodnotí
výsledky pozorování

pečuje o nenáročné rostliny

připraví tabuli pro
jednoduché stolování
chová se vhodně při
stolování

provádí pozorování změn v
přírodě na školním pozemku
- provádí jednoduché pokusy
ve třídě pod vedením učitele
- poznávat různé druhy
rostlin - užitkové, pokojové,
okrasné
2. Praktické činnosti
- ošetřuje pokojové rostliny
- přihnojuje je, kypří, omývá
listy, umývá misky,
odstraňuje odumřelé části
rostlin
- zvládá setí a sázení
vybraných plodin na školním
pozemku, péči o ně během
vegetace
- dbá na hygienu a
bezpečnost práce
4. Příprava pokrmů
Používá správné návyky
chování a dovednosti při
stolování, umí prostřít



základní vybavení kuchyně



výběr, nákup a skladování
potravin



jednoduchá úprava stolu,

Umí pojmenovat a použít
kuchyňské náčiní,
pracuje s jednoduchými
recepty
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okruh Příroda kolem nás

Vv – výtvarné vyjádření pojmů

Člověk a svět práce

Pracovní výchova
Očekávané výstupy RVP
vytváří přiměřenými
pracovními operacemi a
postupy na základě své
představivosti různé
výrobky z daného materiálu

využívá při tvořivých
činnostech s různým
materiálem prvky lidových
tradic
volí vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému
materiálu

Očekávané výstupy školy

4. ročník
Učivo
1.Práce s drobným materiálem
1.Přírodniny, korálky

- navléká, svazuje, slepuje,
lisuje přírodní materiál
- rozlišuje přírodní a
technický materiál
- seznamuje se s povrchem a
tvrdostí
2. Modelovací hmota,
samotvrdnoucí hmota, sádra
- poznává vlastnosti různých
modelovacích hmot
- užívá formu a šablonu
- zhotovené výrobky barví a
lakovat
3. Papír a karton
- papír ohýbá, vystřihuje,
odměřuje, rozřezávát,
polepuje
- zhotovuje jednoduché
skládanky a vystřihovánky
- samostatně obkresluje
šablonu
- pracuje podle slovního
návodu a předlohy

4.Práce s drátem

5.Textil
- ohýbá, stříhá, tvaruje,
rovná drátek
- vytvářet jednoduché tvary
- odměřuje a navléká niť,
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Přesahy, vazby
OSV – tématický okruh Osobnostní rozvoj
(kreativita, rozvoj schopností poznávání)

Vl – výroba pomůcek (Lidé a čas)
Vl – výroba dopravních značek

udržuje pořádek na
pracovním místě a dodržuje
zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazu
provádí při práci se
stavebnicemi jednoduchou
montáž a demontáž
pracuje podle slovního
návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu

dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu
provádí jednoduché
pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské
pokusy a pozorování
ošetřuje a pěstuje podle
daných zásad pokojové i
jiné rostliny

volí podle druhu
pěstitelských činností

udělá uzlík, přišíje knoflík
- vystřihuje z různých textilií 6. Materiály, nástroje, pomůcky
jednoduché tvary
- pracuje s vlnou, kterou
motá, stříhá, provléká
- dodržuje bezpečnost a
hygienu práce při užívání
nůžek, drátu, jehly, řezacího
nože, špachtle, různých
druhů lepidel, laků
- staví prostorové kompozice
z různých typů stavebnic
- pracuje podle předlohy a
vlastní představy
- seznamuje se
s jednoduchými pracovními
nástroji a pomůckami

2. Práce montážní a demontážní




stavebnice (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování
modelů
práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem

OSV – tématický okruh Osobnostní rozvoj
(kreativita)

3. Pěstitelské práce
- ošetřuje pokojové rostliny - 1. Znalosti o rostlinách a pěstitelská EV – tématický okruh Základní podmínky
kypří, zalévá, přihnojuje,
pozorování
života
přesazuje
- seznamuje se se základními  základní podmínky pro
pěstování rostlin, půda a její
druhy léčivých rostlin a
zpracování, výživa rostlin,
jejich využitím
osivo
- třídí rostliny na byliny,
dřeviny a zná zástupce

pěstování rostlin ze semen
- předpěstovává sadbu,
v místnosti, na zahradě
provádí pěstitelská
(okrasné rostliny, léčivky,
pozorování
koření, zelenina aj.)
- učí se zásadám bezpečné
práce s rostlinami
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správné pomůcky, nástroje a
náčiní

dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazu



pěstování pokojových rostlin

- zpracovává půdu na

rostliny jedovaté, rostliny jako
podzim a na jaře
drogy, alergie
- upravuje půdu před setím,
zvládá setí a sázení
- pečuje průběžně o rostliny
během vegetace
- dodržuje zásady hygieny,
bezpečnosti práce a ochrany
zdraví
- poskytuje první pomoc při 2. Praktické činnosti
úrazu při práci na školním
pozemku

4. Příprava pokrmů
orientuje se v základním
vybavení kuchyně
připraví samostatně
jednoduchý pokrm
dodržuje pravidla správného
stolování a společenského
chování

udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje
základy hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc i při úrazu v
kuchyni

Umí používat jednoduché
receptury



pravidla správného stolování



technika v kuchyni – historie a
význam

Zná pravidla správného
stolování
Správně umí pojmenovat
kuchyňské náčiní a umí jej
používat
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Člověk a svět práce

Pracovní výchova
Očekávané výstupy RVP
vytváří přiměřenými
pracovními operacemi a
postupy na základě své
představivosti různé
výrobky z daného materiálu

využívá při tvořivých
činnostech s různým
materiálem prvky lidových
tradic

volí vhodné pracovní
pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému
materiálu

Očekávané výstupy školy
- vytvoří koláže z přírodnin
- samostatně navrhuje
dekorativní předmět
z přírodnin nebo korálků

5. ročník
Učivo
1. Práce s drobným materiálem
1. Přírodniny, korálky

2. Modelovací a samotvrdnoucí
- pracuje se sádrou, odlévá
hmota, sádra
do formy
- modeluje krajinu, lidskou
postavu
- vypichuje tvary ze
samotvrdnoucí hmoty, barví 3. Papír, karton
a lakuje ji
- slepí papírovou krabičku
obkreslenou podle předlohy
- zhotovuje obtížnější
skládanky
- určuje vlastnosti různých
druhů papíru

4. Práce se dřevem

5. Lidové zvyky, tradice, řemesla
- poznává vlastnosti dřeva
- pracuje se špejlemi a
dřevěnými odřezky
- poznává na základě
přímých ukázek - výstavy,
exkurze, film, video, apod.

6.Textil
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Přesahy, vazby

Vl - Lidé a čas
Vl - Naše země v dávných dobách

Přv - živočichové

- vyzkouší si některou
z technik zpracování:
vizovické těsto, batika,
zdobení kraslic a jiné

poskytne první pomoc při
úrazu
udržuje pořádek na
pracovním místě a dodržuje
zásady hygieny a
bezpečnosti práce;
provádí při práci se
stavebnicemi
jednoduchou montáž a
demontáž
pracuje podle slovního
návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu
dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu

7. Materiály, nástroje, pomůcky

- šije stehem dle svých
schopností - předním,
zadním, obšívacím
- přišíje poutko, knoflík
- rozlišuje textilie a textilní
materiály
- dodržuje bezpečnost a
hygienu práce
- vybírá vhodné nástroje a
pomůcky pro danou činnost
- udržuje pořádek na
pracovním místě
- pracuje s návodem,
předlohou, jednoduchým
náčrtem
- udržuje pořádek na svém
pracovním místě
- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, umět
poskytuje první pomoc při
drobném poranění

2.Práce montážní a demontážní


stavebnice (plošné, prostorové,
konstrukční), sestavování
modelů



práce s návodem, předlohou,
jednoduchým náčrtem

3. Pěstitelské práce
provádí jednoduché
pěstitelské činnosti,

- provádí jednoduché
pokusy, ze kterých vyvozuje



základní podmínky pro
pěstování rostlin, půda a její
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OSV – tématický okruh Sociální rozvoj
(spolupráce a soutěživost), komunikace
v týmu

samostatně vede pěstitelské
pokusy a pozorování
ošetřuje a pěstuje podle
daných zásad pokojové i
jiné rostliny

volí podle druhu
pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a
náčiní

dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc při úrazu

orientuje se v základním
vybavení kuchyně
připraví samostatně
jednoduchý pokrm
dodržuje pravidla správného
stolování a společenského
chování

udržuje pořádek a čistotu
pracovních ploch, dodržuje
základy hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne
první pomoc i při úrazu v
kuchyni

podmínky pro život
- ošetřuje pokojové květiny,
zná druhy rozmnožování
- pozoruje klíčení rostlin
- podílí se na vytvoření
třídního herbáře rostlin
- provádí pěstitelské činnosti
na školním pozemku a volit
k nim vhodné nářadí,
pomůcky
- zvládá jednoduchou vazbu
květin
- sbírá léčivé rostliny a dle
místních podmínek
správně trhá, suší a skladuje
- podílí se na správné zálivce
a přihnojování
(kompost)
- dodržuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce, umí
poskytnout první pomoc při
drobném poranění
Umí používat jednoduché
receptury
Zná pravidla správného
stolování
Správně umí pojmenovat
kuchyňské náčiní a umí jej
používat

zpracování, výživa rostlin,
osivo


pěstování rostlin ze semen
v místnosti, na zahradě
(okrasné rostliny, léčivky,
koření, zelenina aj.)



pěstování pokojových rostlin



rostliny jedovaté, rostliny jako
drogy, alergie

4. Příprava pokrmů



jednoduchá úprava stolu,



pravidla správného stolování



technika v kuchyni – historie a
význam
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EV – tématický okruh Základní podmínky
života

EV – tématický okruh Vztah člověka
k prostředí

Člověk a svět práce
Pracovní výchova 1. - 5. ročník
PRÁCE S MATERIÁLY
1. seznámení s materiály - odkud materiály pocházejí,jejich vlastnosti
2. bezpečnost práce - první pomoc
3. návrhy, náčrty
4. postup práce
5. výroba podle návodu
PŘÍRODNINY
- sušené květiny a jednoduché aranžování
- výroba závěsů z větviček - kombinace s jinými materiály (např.papír, suš. květiny, korálky) - výroba herbáře - lisováni květin
-bramborová tiskátka
- podzimní plody, výtvarné práce s listím, kaštany,žaludy,dýněmi,šípky
- kresba na kameny,kůru a dřevo
- sestavováni mozaiky z různobarevných písků, kamenů
Cíl: kontakt s přírodou v jiné podobě, seznámení s výtvarnými technikami
Vhodné specifikovat k ročním obdobím a přírodním podmínkám.
Pomůcky: přírodniny - sušené květiny, plody, dřeviny, kameny, modelína, aranžovací houba, výtvarné potřeby atd.
Vhodné učebny: třída, park, terasa,školní zahrada,práce v přírodě
MODELOVACÍ HMOTY
- výroba jednoduchých figurek z modelíny, moduritu
- práce v keramické dílně - jednoduché výrobky
- další úpravy vypálených výrobků - glazura
Cíl: práce s tvárnou hmotou, modelování podle předlohy, výroba předmětů potřebných pro člověka
Pomůcky: modelína, modurit, keramická hlína, glazura vícebarevná, špejle, běžné vybavení keramické dílny...
Vhodná učebna: třída, keramická dílna
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PAPÍR A KARTON
- jednoduché skládačky - lodička, parník, malířská čepice
- origami - obtížné skládačky z papíru
- papírové masky
- vystřihovánky - jednoduché skládačky
- slepované modely z papíru a kartonu, práce podle zadaného návodu
- slepované modely z papíru a kartonu, práce podle vlastního návrhu - výroba hradů, lodí…
- výroba přáníček
Cíl: procvičování jemné motoriky, procvičování trpělivosti, práce podle návodu, důkladnost a přesnost, přesné měření a rýsování, konstrukce
geometrických tvarů
Pomůcky: nůžky, lepidla, řezáky, rýsovací potřeby, špejle...
Vhodná učebna: třída
TEXTIL:
- malba na textil
- batikování
- vyšívání,šití (knoflíky,jehelníčky,atd.)
- výroba loutek, polštářků z textilu
Cíl: příprava na ruční práce, obohacení výtvarných technik, výroba dárků.
Pomůcky: stará prostěradla a ubrusy, bílá trička, kanava, panava, bavlnky, jehly, zbytky různobarevných látek, vata, vatelín na vycpávky
Vhodná učebna: třída, kuchyně na batikování, popřípadě dílna
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
- setba
- péče
- přesazování
- hnojení
- pozorování
- zaznamenávání pozorování ve třídě i v přírodě
Cíl: vztah k přírodě, správné chování k rostlinám, ochrana přírody
Pomůcky: sazenice, semena na jarní sázení trávy, hnojivo,zrní …
Vhodné učebny: třída, park, volná příroda

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
-sestavení modelů
-volba správného postupu
-práce podle návodu
-prezentace výrobků
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Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání „Cesta k poznání a vědění “.
Dodatek s účinností od 1. 9. 2013
Doplněné charakteristiky oblastí:
Člověk a jeho svět
 Zařazují se témata bezpečí, k tématu ochrana lidí se doplňují termíny „a chránit je“, (včetně situací ohrožení); „učí se,
riziková místa a situace“, vazba „na dopravní výchovu“ je nahrazena vazbou „(např. v dopravní výchově).“
 Dále se do tematického okruhu Lidé kolem nás doplňuje seznámení „se světem financí“.
 V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví se mění charakteristiky na „Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální
rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí…“; „a poskytování první pomoci“, „Osvojují si bezpečné
chování a vzájemnou pomoc“; „důležitá hodnota v životě člověka.“
 Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné
pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd.
Cílové zaměření oblasti:
 Orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu.
 Poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě respektu a společně
vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů.
 K bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií.
 Poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení.
 Poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech.
 Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých
zkušeností žáků (např. v dopravní výchově).
Doplněné výstupy:
Lidé kolem vás – výstup – 1. období
 Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům.
130

Lidé kolem vás – výstup – 2. období
 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.
Rozmanitost přírody – výstup 1. období
 Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci
prokáže schopnost se účinně chránit.
Člověk a jeho zdraví – výstupy 1. období
 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, ovládá způsoby
komunikace s operátory tísňových linek.
Člověk a jeho zdraví - výstupy – 2. období
 Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista rozpozná
život ohrožující zranění.
Matematika a její aplikace - 2. období
 Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku.
 Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel.
 Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty.
 Porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose.
Doplněné učivo:
Lidé kolem vás
 Doplňují se témata: principy demokracie; ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace;
rizikové chování, předcházení konfliktům, korupce, nárok na reklamaci, rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a
bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky.
 Stavba těla, základní funkce a projevy; zdravý životní styl, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná
skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida,
HIV/AIDS), prevence nemocí a úrazů, při drobných poraněních, partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální
výchovy – rodina, vztahy v rodině,
 partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality.
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 Návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií.
 Krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, označování nebezpečných látek; dopravní značky; předcházení
rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku, mimořádné události a rizika
ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence
vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém.
 V tématu škola se doplňují: „riziková místa a situace“; „armáda ČR“.
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