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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

   

Název ŠVP: 

Školní vzdělávací program Na Pohodu pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV  

Název a adresa školy: 
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 Adresa třídy: nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín 
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 RED-IZO:691 008 370 

Jméno ředitele: 

 Mgr. Hana Herůdková 

Kontakty na školu: 

 www: www.skolanapohodu.cz 

email: info@skolanapohodu.cz 

 tel.: +420 774 817 269 

Název a adresa zřizovatele: 

 Název: Kaleidoskop, z.s.,  

 Adresa: Dvorní 667/35, 696 18 Lužice 

Kontakty na zřizovatele: 

 Mgr. Eva Drobečková, předsedkyně spolku 

email: sabartova@email.cz 

 tel.: +420 774 817 269 

Platnost od:  
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VZNIK A POSLÁNÍ ŠKOLY 

 

Podnět k založení soukromé základní školy v Hodoníně vznikl na základě požadavku rodičů hledající 

jiný způsob vzdělávání než na státních základních školách dostupných v regionu Hodonín. Pro tento 

účel byl založen spolek Kaleidoskop, z. s., jakožto zřizovatel ZŠ Na Pohodu. Od 1. 9. 2015 je škola 

zapsána v Rejstříku škol MŠMT. 

Spolek Kaleidoskop, z.s. se na jaře 2015 podílel na vedení kroužku Předškoláček. Tento kroužek dále 

pokračoval i ve školním roce 2015/2016. Cílem bylo umožnit dětem i rodičům zajímajícím se o jiný 

způsob vzdělávání nahlédnout do metod výuky, které jsou dále aplikovány i do výuky v ZŠ Na 

Pohodu. 

Škola staví na individuálním přístupu k dětem, respektu k sobě samým i k ostatním a schopnosti 

umět vnímat a uznat odlišnosti. Během výuky je omezen tlak na výkon a srovnávání dětí. Ve škole se 

neznámkuje, výuka probíhá na základě vnitřní motivace dětí. Nedílnou součástí vzdělávacího procesu 

dětí jsou i rodiče, které škola aktivně zapojuje do jejího dění.  

Rozsah učiva a rozvoj kompetencí a dovedností dětí je podřízen Rámcově vzdělávacímu programu 

stejně jako v ostatních základních školách zapsaných v Rejstříku škol MŠMT. 

 

CHARAKTERISTIKA 

 

Základní škola Na Pohodu je nestátní školou, jejímž zřizovatelem je spolek Kaleidoskop, z.s. V okrese 

Hodonín se jedná o nový typ školy založen na principech vzdělávacího programu Začít spolu, 

preferující individuální přístup k dítěti, projektovém vyučování a učení v souvislostech. 

ZŠ Na Pohodu sídlí v Lužicích, okres Hodonín. Provozovna, tzn. třída, je v Hodoníně v budově bývalé 

základní školy, nám. B. Martinů 5. Třída se nachází v prostorách SVČ Hodonín. V budově se nachází 

také Mateřská škola a Základní škola Hodonín, nám. B. Martinů 2952/5, příspěvková organizace.  

Škola je umístěna v klidné části města Bažantnice, dopravně snadno dostupná, autobusová zastávka 

městské hromadné dopravy je vzdálená 2 minuty chůze. V blízkosti školy se nachází areál ZOO, 

Ekocentrum Dúbrava, stadion a sportovní hala.  

Škola je zapsána v Rejstříku škol jako škola pro 1. - 9. ročník ZŠ a je koncipována jako škola 

malotřídního typu. Od září 2016 je otevřena jedna třída zahrnující 1. a 2. ročník. 1. 9. 2016 do třídy 

nastoupilo 5 prvňáků a 2 druháci. Další třídy budou otevřeny postupně.  Záměrem je vytvořit malou 

školu rodinného typu, ve které je v současné době zapsána maximální kapacita školy 50 žáků.  
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VYBAVENÍ ŠKOLY  

 

Pro školní rok 206/2017 využívá ZŠ Na Pohodu prostory ve 3. patře budovy školy, ve kterém sídlí SVČ 

Hodonín. Společně se SVČ využívá škola chodbu, šatnu a sociální zařízení. V pronájmu od SVČ má 

škola jednu prostornou učebnu (rozměry učebny jsou 66m2). Ta je vybavena kobercem, policemi (ve 

kterých jsou uloženy učební pomůcky), policí na portfolia a boxy na osobní věci dětí. Dále lavicemi 

určenými jak pro individuální, tak skupinovou práci. Tělocvična je umístěna v 1. podlaží budovy školy. 

Stravování dětí je zajištěno na ZŠ U Červených domků, cca 7 min. chůze od školy ZŠ Na Pohodu. 

 

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU  

Učitelé, asistenti, rodiče, pracovníci družiny tvoří jeden tým, proto klademe důraz na komunikaci 

mezi všemi zúčastněnými, dobré nastavení vztahů a vzájemnou informovanost o základním dění ve 

škole. Zaměstnanci ZŠ Na Pohodu přistupují k dětem s respektem a vnímavostí k jejich individuálním 

potřebám. Učitelé jsou ve své práci tvůrčí a nechávají se inspirovat dětmi samotnými. 

Prostřednictvím dalšího sebevzdělávání čerpají inspiraci z různých pedagogických směrů. 

V letošním roce je ve škole zaměstnána jedna učitelka, družina je zajištěna třemi vychovateli. S 

rostoucím počtem žáků bude růst i počet pedagogických pracovníků. 

 

CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ  

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

automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou.  

 

DLOUHODOBÉ PROJEKTY,  MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE  

 

Jednou z metod práce je projektová činnost. Škola se postupně bude zapojovat do různých projektů. 

Cílem projektů je vyšší atraktivita a efektivita vyučovacího procesu. Na plánování a realizaci se 

podílejí pedagogičtí pracovníci společně se žáky. Témata odpovídají jednotlivým obsahům učiva, ale i 

zájmům pedagogů a žáků. Od září 2016 se škola zapojí do projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro 

prvňáčka“ organizované Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, v rámci kterého budou 

žáci pravidelně docházet do knihovny v Hodoníně. Zároveň se škola zapojí do mezinárodního 

programu „Les ve škole“ organizovaným vzdělávacím centrem Tereza, z. ú.  A také se zúčastní 

projektu evropské unie „Ovoce a zelenina do škol“. 

 

http://www.skolanapohodu.cz/
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SPOLUPRÁCE S RODIČI  

 

Nezbytným předpokladem pro fungování školy je také partnerský přístup při spolupráci s rodiči. 

Vycházíme ze společného cíle, a to je spokojenost dítěte v životě. Rodiče jsou motivováni k tomu, 

aby se podíleli na chodu a směřování školy. Mohou se zapojovat do aktivit organizovaných školou a 

také je mohou sami organizovat. 

Formy spolupráce s rodiči: 

 školská rada 

 rodičovské schůzky ve složení rodiče - žák - učitel 

 volnočasové aktivity 

 dílny pro děti a dospělé 

 dobrovolnická činnost např. při rekonstrukci třídy, výrobě pomůcek atd. 

 návštěvy hodin. 

O průběhu vzdělávání žáků jsou rodiče informováni průběžně, formou rodičovských schůzek ve 

složení rodiče - žák - učitel (2x ročně), hromadných schůzek (2x ročně), konzultace s učiteli. Rodiče se 

mohou kdykoli zúčastnit výuky. 

 

SPOLUPRÁCE S JINÝMI  SUBJEKTY 

 

Škola se snaží navázat spolupráci i s jinými subjekty a to buď podporou finanční k realizaci jiných 

vzdělávacích aktivit, nebo přímo s organizacemi, které pomáhají rozvíjet občanské povědomí dětí v 

různých oblastech života. Spolupracujeme s rodiči (zájmové i profesní směřování), kulturními 

organizacemi (galerie, knihovna, muzeum), ekocentrem Dúbrava, ZOO Hodonín, SVČ Hodonín, 

vodními skauty Hodonín, městem Hodonín, lokálními institucemi (hasiči, městská policie, 

Jihomoravská komunitní nadace aj.). 

 

 

 

 

http://www.skolanapohodu.cz/
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CHARAKTERISTIKA ŠVP  

 

Školní vzdělávací program ZŠ Na Pohodu vychází z těchto myšlenek: 

 bezpečné prostředí pro žáky, partnerství rodiny a školy; 

 vytvoření školy, do které budou děti chodit rády; 

 podpora vnitřní motivace dětí vycházející ze smysluplnosti učiva a jeho praktického využití a 

z jejich chuti učit se; 

 práce s chybou - chyba je chápána jako nástroj pro další učení; 

 podpora kreativity dětí; 

 individuální přístup k dětem; 

 výuka v souvislostech, tzn. propojení mezipředmětových vztahů; 

 exkurze do okolních firem a provozoven; 

 důraz na komunikaci, konstruktivní řešení konfliktů, vzájemný respekt aj. 

 učení se všemi smysly; 

 slovní hodnocení, sebehodnocení a rozpoznání silných a slabých stránek osobnosti. 

 

Aby se žáci mohli plně rozvíjet, je potřeba vytvořit pro děti prostředí, ve kterém se budou cítit 

příjemně, spokojeně a bezpečně. I proto klademe důraz na vzájemnou komunikaci a konstruktivní 

řešení problémů vedoucí k vzájemnému respektu. Případnou chybu nechápeme jako nežádoucí jev, 

ale jako nástroj dalšího učení. Žáky vedeme k vlastnímu sebehodnocení, k odpovědnosti za své 

chování a učení a k sebereflexi uvedeného. Cílem je, aby žák danému učivu porozuměl a osvojené 

poznatky a dovednosti dokázal využít v běžném životě.  Limitovaný počet žáků ve třídě (max. 16 

žáků) nabízí více času na každého žáka, respektování individuálního tempa žáků a rozvoj 

individuálního potenciálu. Žáky vedeme k ohleduplnému chování k přírodě a ke všemu živému. 

Respektujeme principy trvale udržitelného rozvoje. Při hodnocení žáků používáme slovní hodnocení, 

které odráží individuální pokroky dítěte, je pro dítě komplexní zpětnou vazbou, lze v něm 

zformulovat doporučení pro jeho další práci. Pravidla třídy jsou utvářena společně s žáky, čímž jsou 

pro ně přijatelnější, než pravidla utvářená pouze učitelem. Vzhledem k malotřídnímu typu školy 

podporujeme spolupráci věkově nestejnorodých skupin dětí. 

Nedílnou součástí vzdělávacího procesu jsou rodiče, z toho důvodu se snažíme vytvořit školu 

rodinného typu, kde se budeme vzájemně znát a budeme si důvěřovat a budeme schopni otevřeně 

komunikovat.  

 

http://www.skolanapohodu.cz/
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PROFIL ABSOLVENTA 

 

Žák je po dobu školní docházky veden k tomu, aby měl tyto znalosti a dovednosti: 

Základní znalosti: čtení s důrazem na porozumění, psaní, počítání, základy anglického jazyka, 

používání počítače na uživatelské úrovni a práce s informacemi, orientace v čase a prostoru, znalosti 

o přírodě, lidském těle, zdravém životním stylu, kulturním dění ve společnosti, základní znalosti 

z oblasti historie, geografie, umění …. 

Sociální dovednosti: mít sebedůvěru, umět se prosadit, vhodně komunikovat s okolím, vyjádřit a 

obhájit svůj názor, v diskuzích se hájit a argumentovat a zároveň respektovat názory ostatních, 

omluvit se, nelhat, umět pozdravit, pomáhat si s kamarády, spolupracovat ve dvojici i ve skupině, 

respektovat domluvená pravidla, umět pokračovat v práci i přes prvotní neúspěch, vyhledávat různá 

řešení problému, aktivně naslouchat a klást vhodné otázky, ochota pomoci (když ho někdo požádá o 

pomoc), umět požádat o pomoc (když ji potřebuje), dokázat hodnotit výsledky své práce, pochválit 

sebe i ostatní …. 

Praktické dovednosti: cestování autobusem, telefonování, orientace v mapách …. 

Osobní bezpečí: nechodit s cizími lidmi, nebrat si od nich nic, vědět, jak si poradit v nebezpečné 

situaci, pamatovat si důležitá telefonní čísla, být pozorný k tomu, co se děje kolem, uměl říct „ne“, 

odmítnout někoho nebo něco, co překračuje jeho hranice …. 

Důležité návyky: učební (samostatně se učit ve škole i doma, pracovat na zadaném úkolu, použití 

více zdrojů při vyhledávání informací, přehledný a úhledný zápis informací, orientace v textu), 

hygienické, pracovní (pořádnost, nezapomínání) … 

A něco navíc: umět sám něco vytvořit, napsat srozumitelný text, přečíst knihu, … 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  

 

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň 

klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní 

učení a orientaci v každodenním praktickém životě.  

 

 

 

 

 

http://www.skolanapohodu.cz/
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METODY A FORMY PRÁCE  

 Skupinová práce žáků – žáci si kromě informací o učivu osvojují také dovednost 

spolupracovat, rozdělovat práci a plánovat ji. Kooperativní výukou žáci rozvíjejí pracovní, 

komunikativní, sociální a personální kompetence. 

 Učení v souvislostech – žáci se učí své znalosti propojovat, hledat mezi nimi souvislosti, 

spojovat je ve větší celek. Souvislosti žáci objevují vlastní činností, uvědomují si je při 

realizování mezipředmětových vztahů. Toto učení rozvíjí většinu kompetencí uvedených v 

RVP ZV. 

 Komunitní kruh – pravidelná ranní setkávání žáků, kdy mohou děti prožívat sounáležitost i 

svoji jedinečnost ve společenství třídy. V kruhu lze řešit různé problémy týkající se života 

třídy, ale i problémy týkající se probírané látky. Může to být i jedna z forem, jak žáci mohou 

prezentovat svoji práci. Komunitní kruh je bezpečný prostor, kde žáci mají příležitost vyjádřit 

své postoje a názory ke skutečnostem, které se jich týkají, kde mají prostor o problémech 

diskutovat, kde lze i případně jednotlivé názory korigovat. Tato organizační forma rozvíjí 

kompetence komunikační, sociální a personální, občanské a kompetence k řešení problémů. 

 Vzájemné učení – to, co žák nepochopí od učitele, tak v některých případech dokáže lépe 

pochopit od svého spolužáka. Této metody využíváme v případech, kdy žáci, kteří již 

probranou látku pochopili, pomáhají v pochopení ostatním. K tomuto učení dochází i v 

případě, kdy žák, popřípadě žáci prezentují svým spolužákům téma, které si předem 

připravili. Vrstevnické učení rozvíjí kompetence k učení, komunikativní a pracovní 

kompetence. 

 Práce s textem – dovednost číst s porozuměním, orientovat se v textu, vyhledávat důležité 

údaje a mít schopnost vyjádřit text vlastními slovy je potřebná nejen při vzdělávání žáků, ale 

především pro praktický život. Čtenářskou gramotnost rozvíjíme ve většině vyučovaných 

předmětů. Při práci s textem využíváme například metodu kritického čtení a psaní. Práce s 

textem rozvíjí kompetence k učení a k řešení problémů a pracovní kompetence. 

 Návaznost učiva na životní zkušenosti žáků – při práci se žáky využíváme toho, že žáci 

nejsou „tabula rasa“, a navazujeme na to, co již o daném problému vědí. Jsou motivovány k 

tomu, aby si dosavadní poznatky doplnili, popřípadě upravili. 

 Projektové vyučování – je založeno na propojení teorie a praxe a vede žáky k vlastní 

činnosti, experimentování, kreativitě a učení v souvislostech. Při projektovém vyučování 

zapojujeme většinu výukových předmětů. Téma projektu je zpracováváno z různých 

pohledů, toto vede k ucelenějšímu pohledu na daný problém a usnadňuje jeho porozumění. 

Vyučování v projektech rozvíjí kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální, 

kompetence k řešení problému a kompetence pracovní. 

 Problémové vyučování a konstruktivistický přístup – pokud to charakter učiva dovoluje, 

nepředkládáme žákům hotové informace, ale na základě toho, co děti již znají, popřípadě na 

základě poskytnutých informací, dostanou zformulovaný problém, který mají řešit a to 

individuálně, ve dvojici nebo ve skupině. Tímto způsobem žáci konstruují nové poznatky 

http://www.skolanapohodu.cz/
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sami, experimentují, zobecňují. Konstruktivistickým přístupem žáci rozvíjejí kompetenci k 

řešení problémů. 

 

Tyto uvedené vzdělávací strategie nejsou plným výčtem používaných vyučovacích metod. Jedná se 

však o ty nejčastější, které používáme napříč všemi ročníky. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI  

Vzhledem k velikosti naší školy není možné zřídit speciální třídu, proto žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami integrujeme do běžných tříd. Všem žákům školy poskytujeme stejné šance 

na dosažení odpovídajícího stupně vzdělání. 

V případě, že učitel u žáka vysleduje projevy, které by mohly být způsobeny specifickou poruchou 

učení nebo jiným handicapem, který narušuje proces vzdělávání, informuje o svém zjištění 

zákonného zástupce žáka. Jestliže zákonní zástupci žáka požádají o vyšetření žáka 

pedagogickopsychologickou poradnu (dále jen PPP), popřípadě speciálně pedagogické centrum 

(dále jen SPC), a toto akreditované pracoviště potvrdí, že se jedná o žáka speciálními vzdělávacími 

potřebami (dále jen SVP), je žák dále vzděláván a hodnocen na základě doporučení odborného 

pracoviště a individuálního vzdělávacího plánu vytvořeného na podkladě diagnostických závěrů z 

vyšetření. O vyšetření žáka odborníkem PPP nebo SPC může rodič požádat i bez doporučení 

vyučujícím. Pokud dojde odborné zařízení k závěru, že je třeba dítěti věnovat speciální péči, je nutné, 

aby o této skutečnosti rodič informoval třídního učitele. S poskytnutými údaji je zacházeno jako s 

důvěrnými. 

V rámci individuálního vzdělávacího plánu jsou závěry a doporučení odborného pracoviště 

rozpracovány do podoby očekávaných výstupů týkajících se obsahu učiva v jednotlivých předmětech, 

kterých se SVP týkají, včetně volby vzdělávacích strategií pro období daného školního roku, případně 

jeho zbývající části.  

Individuální vzdělávací plán sestavuje třídní učitel, popřípadě ve spolupráci s učiteli ostatních 

předmětů. 

Vzdělávání dětí se SVP probíhá dále v souladu s individuálním vzdělávacím plánem. 

V případě handicapu zvlášť závažného charakteru se na edukačním procesu podílí rovněž asistent 

pedagoga, jehož úkolem je poskytovat žákovi potřebnou podporu při účasti na běžné výuce. Tuto 

funkci může zřídit ředitel školy na základě doporučení odborného pracoviště. 

Odpovědnost za plánování obsahu vzdělávání, samotný průběh vzdělávání i hodnocení výsledků žáka 

nese vyučující daného předmětu, kterého se individuální vzdělávací program týká. 

Důraz je kladen na spolupráci všech zúčastněných subjektů ve výchovně vzdělávacím procesu  tedy 

žáka, rodičů a pedagogů, což je základním předpokladem úspěšného vzdělávání žáků se SVP. 
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Vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

Škola je bezbariérová, proto můžeme vzdělávat žáky s dlouhodobým tělesným postižením. 

Respektujeme doporučení lékaře, je uplatňováno zdravotní hledisko a respektování individualit a 

potřeb žáka. Při dlouhodobé absenci zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo 

znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání. V rámci třídy a školy zabezpečujeme 

psychorehabilitaci, tj. rozvoj motivace postiženého ve všech oblastech života, srovnání se s vadou, 

úrazem. Podle možností zařazujeme postiženého do všech oblastí života školy (mimoškolní aktivity, 

zájmové útvary atd.) 

Specifické poruchy učení a chování 

Od počátku školního vzdělávání používáme metody práce, které předcházejí vzniku poruch učení 

(primární prevence). Při podezření na poruchy učení doporučujeme rodičům návštěvu PPP nebo 

odborného lékaře. Při další práci se řídíme doporučením PPP nebo odborného lékaře. Používáme 

speciálně pedagogické metody vedoucí k nápravě poruch. Na základě doporučení vypracováváme 

IVP dle platné legislativy. 

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

Učitel zná rodinné prostředí žáka, volí vhodné přístupy, vytváří příznivé klima ve třídě, podporuje 

schopnost jedince začlenit se do společnosti. Volbou vhodných metod práce formuje pozitivní vztahy 

ke vzdělání a práci, zařazuje prožitkové učení a prvky osobnostní výchovy, objasňuje žákům 

smysluplnost vzdělávání. U žáka cizince nebo z národnostních menšin navíc  seznamuje sebe i ostatní 

s odlišnou kulturou a historií spolužáka cizince. Seznamuje ho s českým prostředím, kulturními 

zvykolstmi a tradicemi. Učitel pravidelně komunikuje s rodiči a dostává od nich zpětnou vazbu. 

Pomáhá žákovi překonat jazykovou bariéru, v případě potřeby vypracuje IVP dle platné legislativy. 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

Postup při zajišťování výuky je obdobný jako u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato 

skutečnost vychází z toho, že také žák mimořádně nadaný má speciální vzdělávací potřeby. 

V případě, že učitel vysleduje u žáka projevy mimořádného nadání, informuje o svém zjištění 

zákonné zástupce žáka. Pokud zákonní zástupci žáka požádají o vyšetření žáka v PPP nebo v SPC a 

toto akreditované pracoviště potvrdí, že se jedná o žáka mimořádně nadaného, je žák dále vzděláván 

i hodnocen na základě doporučení odborného pracoviště. 

Výuka probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů, které na začátku školního roku sestavují 

učitelé jednotlivých vyučovacích předmětů. V individuálním vzdělávacím plánu jsou rozpracovány 

závěry a doporučení PPP nebo SPC do podoby očekávaných výstupů, učiva a vhodných vzdělávacích 

strategií pro období školního roku, případně jeho zbývající části. Součástí individuálního vzdělávacího 

plánu mimořádně nadaného žáka může být i jeho účast ve výuce některých vyučovacích předmětů 

ve vyšším ročníku, než který navštěvuje. 

Výuka žáků mimořádně nadaných se v předmětech, ve kterých je integrace stanovena, zaměřuje na 

jejich individuální rozvoj. 
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Vyučující sleduje mimořádně nadané žáky zejména po stránce osobnostního a sociálního rozvoje, 

který nebývá vždy v souladu s rozvojem žáka v oblasti intelektové. 

  

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT  

 

Tematické okruhy všech průřezových témat jsou integrovány do učebních osnov některého 

vyučovacího předmětu. Realizovány jsou vzdělávacími strategiemi, které jsou použity pro naplnění 

očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oborů, kterým jsou přiřazeny. 

V následujícím přehledu jsou tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, ročníky a vyučovací 

předměty, ve kterých jsou realizovány. Uvedený seznam uvádí místa učebních osnov, ve kterých jsou 

průřezová témata probírána závazně. Kromě toho využívají pedagogové k jejich realizaci přirozeného 

zájmu žáků a pedagogických situací, které nelze dlouhodobě plánovat. 

 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

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

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 

Rozvoj schopností poznávání 
ČJ, PRV, 
HV, VV, 
TV, PV 

ČJ, AJ, M, 
PRV, HV, 
VV, TV, 

PV 

ČJ, AJ, M, 
PRV, HV, 
VV, TV, 

PV 

ČJ, AJ, M, 
PŘ, VL, 
HV, VV, 
TV, PV 

ČJ, AJ, M, 
PŘ, VL, 
HV, VV, 
TV PV 

Sebepoznání a sebepojetí VV VV VV, TV VV HV, ZŽS 

Seberegulace a sebeorganizace TV TV HV PŘ, VL PŘ, VL, AJ 

Psychohygiena ČJ, PR, TV, 
PV 

ČJ, PR, TV, 
PV 

ČJ, PRV, 
TV, PV 

ČJ, TV, PV ČJ, TV, PV 

Kreativita 
HV, VV 

ČJ, HV, 
VV, TV 

ČJ, HV, 
VV, TV 

HV, VV HV, VV, I 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

Poznávání lidí ČJ, PRV, 
TV 

ČJ, PRV, 
TV 

AJ, TV 
M, PŘ, VL,   

TV 
M, TV 

Mezilidské vztahy ČJ, PRV, 
HV, VV, 
TV, PV 

ČJ, PRV, 
VV, TV, 

PV 

AJ, M, VV, 
TV, PV 

AJ, PŘ, VL, 
VV, TV, 

PV 

ČJ, AJ, PŘ, 
VL, HV, 

PV 

Komunikace 
ČJ, PRV, 
TV, PV 

ČJ, AJ, 
PRV, TV, 

PV 

ČJ, AJ, TV, 
PV 

ČJ, AJ, PŘ, 
VL, PV, TV 

ČJ, AJ, PŘ, 
VL,HV, 
PV, TV 

Kooperace a kompetice M, PRV, 
TV, PV 

M, PRV, 
TV 

M, ČJ, TV M, TV 
M, PŘ, VL, 

TV, I 

MORÁLNÍ ROZVOJ 

Řešení problému a rozhodovací 
dovednosti 

  M, TV ČJ, M 
ČJ, M, PŘ, 

VL, TV 
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Hodnoty, postoje, praktická etika 
VV PRV, VV VV M, VV, TV 

ČJ, M, PŘ, 
VL, VV 

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

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

Občanská společnost a škola   PRV M, PŘ, VL PŘ, VL 

Občan, občanská společnost a stát   PRV  PŘ, VL 

Formy participace občanů 
v politickém životě 

   PŘ, VL  

Principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 

    PŘ, VL 

 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

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

Evropa a svět nás zajímá 
PRV, VV PRV, VV 

ČJ, PRV, 
VV 

ČJ, AJ, VV ČJ, M, VV 

Objevujeme Evropu a svět     AJ 

Jsme Evropané     PŘ, VL 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

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

Kulturní diference 
ČJ, PRV, 
VV, PV 

ČJ, PRV, 
VV, PV 

ČJ, AJ, 
PRV, HV, 
VV, PV 

ČJ, PŘ, VL, 
HV, VV, 

PV 

ČJ, PŘ, VL, 
VV, PV 

Lidské vztahy 
M, PV M, PV M, PV, TV M, PV 

M, PŘ, VL, 
HV, TV, I 

Etnický původ ČJ, PRV ČJ, PRV ČJ, PRV ČJ, PŘ, VL ČJ, PŘ, VL 

Multikulturalita 
ČJ, PRV 

ČJ, AJ, 
PRV 

ČJ, AJ, 
PRV 

ČJ, PŘ, VL 
ČJ, AJ, PŘ, 

VL 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

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

Ekosystémy  PRV PRV PŘ, VL  

Základní podmínky života VV VV VV PŘ, VL PŘ, VL 

Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

 PRV   PŘ, VL 

Vztah člověka k prostředí     PŘ, VL  

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
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 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 

   ČJ, PŘ, VL 
ČJ, PŘ, VL, 

TV 

Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 

   ČJ  

Stavba mediálních sdělení     ČJ 

Vnímání autora mediálních sdělení VV VV VV  ČJ 

Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

   PŘ, VL 
ČJ, PŘ, VL, 

I 

Poznámky: 

ČJ – český jazyk, AJ – anglický jazyk, M – matematika, PRV – prvouka, PŘ – přírodověda, VL - 

vlastivěda, I – Informatika, HV – hudební výchova, VV – výtvarná výchova, PV – pracovní výchova, TV 

– tělesná výchova 

  

UČEBNÍ PLÁN 1.  STUPNĚ  

 

Vzdělávací 
oblast 

Předmět 
Počet vyučovacích hodin na týden 

  

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 
D

is
p

o
n

ib
iln

í 
h

o
d

in
y 

M
in

im
. 

C
el

ke
m

 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

8+1 7+2 7+2 7+1 6+1 7 35 42 

 
 

Anglický jazyk 0 0 3 3 3 0 9 9 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 20 24 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 0 0 0 0 1 0 1 1 

Člověk a jeho 
svět 

Prvouka 2 2 2+1 0 0 1 6 7 

 
  

Přírodověda 0 0 0 1+1 1+1 2 2 4 

 
 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 0 4 4 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 0 5 5 

 
 

Výtvarná výchova 1 1 1 1+1 1+1 2 5 7 

Člověk a jeho 
zdraví 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 0 10 10 

Člověk a svět 
práce 

Pracovní výchova 1 1 1 1 1 0 5 5 

Celkem 

 
 20 21 25 26 26 16 102 118 
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Poznámky k učebnímu plánu: 

 Délku vyučovací jednotky určuje individuálně třídní učitel, vyučovací hodina nemusí trvat 45 

minut. 

 Výuka může probíhat ve dvouhodinových výukových blocích. Při takové výuce jsou zajištěny 

fyziologické potřeby žáka a jsou vkládány relaxační a pohybové chvilky. 

 Projektové dny mohou probíhat ve škole i mimo budovu školy. 

 Projektové vyučování probíhá napříč jednotlivými předměty. 

 Práce ve vyučovacích blocích může probíhat napříč jednotlivými předměty. 

 Na konci vyučovacího bloku se nezvoní, učitel ukončuje blok slovně. 
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UČEBNÍ OSNOVY  

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUN IKACE 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k 

podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních 

kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se 

vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Cizí jazyk (Anglický jazyk) 

 

NÁZEV PŘEDMĚTU: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA   

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

Obsahové, časové a organizační vyčlenění předmětu 

Vzdělávací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.  

Český jazyk a literatura zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Jazykové i literární dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, 

využívají při čerpání poznatků ve všech dalších oblastech vzdělávání. Naším prvořadým cílem je vytvořit žákům vzdělávací nástroje čtení a psaní. Přitom 

klademe důraz na čtení s porozuměním.  

Žáci, kteří nastupují do školy, se již dokážou česky dorozumět. Tuto jejich dovednost dále rozvíjíme, obohacujeme jejich slovní zásobu a seznamujeme je se 

spisovnou podobou jazyka. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti.  
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Na rozvoj komunikačních dovedností klademe velký důraz. Žáci se učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých 

komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.  

Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou například 

návštěvy knihoven a muzeí, práce s texty na internetu, práce s počítačovými výukovými programy atd. 

Vzdělávací obsah je rozčleněn do tří složek: 

Komunikační a slohová výchova - žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě 

přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se 

učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. 

Jazyková výchova - žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. 

Literární výchova - žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a 

formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i 

schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. 

Týdenní dotace pro vyučovací předmět Český jazyk a literatura jsou 9 hodiny týdně pro 1. – 3. ročník, 8 hodin týdně pro 4. ročník a 7 hodin týdně pro 5. 

ročník. 

 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT  

Do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura jsou v 1. – 5. ročníku integrována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova: okruhy Rozvoj schopností poznávání, Psychohygiena, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a 

kompetence, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje a praktická etika  

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: okruhy Evropa a svět nás zajímá 

Multikulturní výchova: okruhy Kulturní diferenciace, Etnický původ, Multikulturalita 
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Mediální výchova: okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a 

vliv médií ve společnosti 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ  

Kompetence k učení  

Učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení, vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci, stanovuje dílčí vzdělávací cíle 

v pravopisu. Žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu. 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel vede žáky k tomu, aby navrhovali různá řešení problémů, dokončovali úkoly a zdůvodňovali své závěry. Umožňuje žákům, aby si vzájemně radili a 

pomáhali, hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok. 

Kompetence komunikační 

Učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu a umožňuje žákům vyprávět o jejich zážitcích. 

Kompetence sociální a personální 

Učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů, vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu. 

Vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky. Žáci respektují pokyny pedagogů. 

Kompetence občanská 

Učitel využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí. Pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené 

pracovní materiály. 

Kompetence pracovní 

Učitel vede žáky k organizování a plánování učení, zajímá se, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky a požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, 

termínů. 
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Český jazyk a literatura  
Očekávané výstupy 1. období  
(1. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti 

 přečte malá i velká písmena tiskací i psací 
(mimo Q, W, X) 

 do konce 1. třídy čte s porozuměním 
přiměřené texty technikou, která mu/jí 
vyhovuje (hláskováním, slabikováním) 

 snaží se o zlepšování plynulosti čtení i o 
zlepšování techniky 

 od počátku čte všechny texty s porozuměním, 
na které se klade důraz při různorodé práci s 
textem 

 čtení - technika čtení 

 čtení s porozuměním 

 písmena a hlásky 

 praktické naslouchání 

 věcné naslouchání – pozorné 

 mluvený projev – základy techniky (dýchání, výslovnost) 

 komunikační žánry – pozdrav, oslovení, prosba 

 základní komunikační pravidla – oslovení, vykání a tykání 

 mimojazykové prostředky řeči – mimika, gesta 

 písemný projev – základní hygienické návyky (správné 
sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku) 

 grafomotorické cviky 

 technika psaní – úhledný a čitelný písemný projev  

 směr psaní, orientace na stránce 

 dějový sled, vypravování, obrázková osnova 

porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti 

 porozumění písemným i mluveným pokynům 
dokládá při plnění úkolů 

 učí se pracovat s písemným zadáním, nebojí 
se zeptat, když něčemu nerozumí 

 adekvátně reaguje na mluvené pokyny - 
pozdrav, oslovení, prosba, poděkování, 
omluva 

respektuje základní komunikační 
pravidla v rozhovoru 

 osvojuje si základní komunikační pravidla ve 
škole, ve třídě (pozdravy, oslovení, prosba, 
poděkování, omluva) 

 nevykřikuje, ale hlásí se o slovo 

 trénuje zdvořilé naslouchání (při rozhovoru), 
ale i naslouchání věcné, aby porozuměl/a 
slyšenému a uměl/a adekvátně reagovat, 
případně se zeptat 

 s pomocí učitele se zapojí do různých 
rozhovorů ve dvojicích; učí se tvořit otázku, 
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případně na otázku odpovědět 

pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

 snaží se mluvit srozumitelně, pečlivě 
vyslovuje a opravuje nesprávnou výslovnost 

 učí se pracovat s hlasem, mluvit dostatečně 
nahlas - „velký hlas“ a při práci v hodině 
používá „půlmetrový“, případně „metrový“ 
hlas 

 docvičuje výslovnost hlásek, které ještě 
nevyslovuje zcela čistě 

v krátkých mluvených projevech 
správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 

 s pomocí učitele se učí správně dýchat a volit 
vhodné tempo řeči 

volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních 
i mimoškolních situacích 

 osvojuje si užívání vhodných verbálních 
prostředků 

 při dramatizaci, pantomimě, případně při 
recitaci se pokouší využít také některé 
užívané neverbální prostředky (mimika, 
postoj, pohyb apod.) 

na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev 

 učí se odpovídat na otázky, případně tvořit 
jednoduché věty k danému tématu, k obrázku 

 zkouší srozumitelně formulovat svoji 
myšlenku 

 pokouší se o krátký mluvený projev vlastních 
zážitků 

zvládá základní hygienické návyky 
spojené se psaním 

 uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla 
při psaní a správné držení psacího náčiní 

 udržuje si pracovní místo i sešity v pořádku a 
čistotě, dodržuje při psaní hygienické návyky 

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

 píše správné tvary písmen i číslic písmem, 
kterým se v 1. třídě učí psát (vázaným nebo 
nevázaným písmem) 

 spojuje písmena do slabik a slabiky do slov 

 opisuje i přepisuje správné tvary písmen i 

http://www.skolanapohodu.cz/


 

Základní škola Na Pohodu, se sídlem Dvorní 667/35, 696 18 Lužice 
www.skolanapohodu.cz, info@skolanapohodu.cz 

20 
 

číslic, píše je správně také zpaměti, podle 
diktátu 

 dovede přečíst všechny tvary písma vázaného 
i nevázaného, malá i velká písmena 

 učí se kontrolovat si svůj písemný projev 

píše věcně i formálně správně 
jednoduchá sdělení 

 napíše slovo a krátkou větu 

seřadí ilustrace podle dějové 
posloupnosti a vypráví podle nich 
jednoduchý příběh 

 tvoří věty k obrázkům obrázkové osnovy a po 
společném tvoření vět se pokusí vypravovat 
kratičký příběh 

 řadí obrázky podle posloupnosti 

 doplní chybějící obrázek do textu 

 ilustruje příběh 

 podílí se na tvorbě obrázkové osnovy k 
přečtenému 

 pokouší se o dokončení děje 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

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

 v období přípravy na čtení zvládne úkoly 
sluchového a zrakového vnímání, pravolevé 
orientace a mluveného projevu 

 hlásková analýza slov (rozhláskuje slovo - 
používá tzv. MARŤANŠTINU: S - A- M; slovo 
rozčleněné na hlásky vysloví jako celek) 

 slabičná analýza slov (vytleská, vyťuká slabiky; 
pozná délku slabiky, kterou znázorní graficky) 

 určí začátek slova, postavení hlásky ve slově 

 vymyslí slova začínající (končící) stejnou 
hláskou 

 rozliší grafickou podobu písmen (najde stejná 
- odlišná písmena) 

 rozliší grafickou podobu slov (najde stejná - 
odlišná slova) 

 slovo – první písmeno, další písmeno, poslední písmeno 

 skládání písmen (první čtení a psaní) 

 zrakové a sluchové rozlišování 

 výslovnost hlásek  

 slovo – slabika – hláska  

 dlouhé a krátké samohlásky 
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 ústně skládá slova z písmen, mění ve slovech 
písmena se záměrem vytvořit nové slovo 

 rozlišuje slovo, slabiku, hlásku 

 rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky např. 
v říkankách, dlouhé samohlásky pečlivě 
vyslovuje, vytleskává a zároveň „předvádí“ 
nebo zaznamenává délky (dlaň - pěst; knoflík - 
dřívko) 

porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem 
souřadná, nadřazená a podřazená, 
vyhledá v textu slova příbuzná 

 rozšiřuje si slovní zásobu, učí se novým 
pojmům z různých tematických okruhů 
(především z oblasti prvouky) 

 pochopení významům slov dokládá 
spojováním slov s obrázky, výběrem 
vhodných slov do vět, pantomimou aj. 
tvořivými úkoly zaměřenými na pochopení 
významu slov 

 v kontextu komunikační situace se snaží 
užívat významově správná slova 

užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, 
přídavných jmen a sloves 

 tvoří jednoduché věty se správnými tvary slov 

 v malovaném čtení nahradí obrázek správným 
tvarem slov 

 k obrázkům obrázkové osnovy tvoří věty se 
správnými tvary slov 

 v jiných mluvených projevech se snaží 
používat správné tvary slov 

rozlišuje v textu druhy vět podle 
postoje mluvčího a k jejich vytvoření 
volí vhodné jazykové i zvukové 
prostředky 

 učí se číst otázku a rozkaz se správnou 
intonací, snaží se napodobit vzorové čtení 
otázky a rozkazu 

 s pomocí učitele se učí správně psát větu 
oznamovací (začátek a konec věty) 

odůvodňuje a píše správně: velká 
písmena na začátku věty a v typických 

 pravopis věty, případně velkého písmene u 
jména si postupně osvojuje s pomocí učitele 
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případech vlastních jmen osob, zvířat 
a místních pojmenování 

 učí se kontrolovat svůj písemný projev 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

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

 čte vhodné texty, pozorně naslouchá 

 recituje jednoduché básničky a říkadla a při 
recitaci se snaží o vhodnou hlasitost, tempo a 
výslovnost 

 říkanky a básničky pro děti 

 rým a rytmus 

 poslech literárních textů 

 tvořivé činnosti s literárním textem  
(přednes, dramatizace) 

 literární druhy a žánry – rozpočitadlo, hádanka, říkanka, 
pohádka   

vyjadřuje své pocity z přečteného textu  učí se zhodnotit, co četl/a; vyjádřit, proč se 
mu příběh nebo kniha líbila/nelíbila, vyjádřit 
se slovy, obrázkem, případně barevnou škálou 
(metoda BAROMETR POCITŮ) 

 s pomocí učitele se pokusí doporučit 
přečtenou knihu spolužákům s důrazem na 
kladné stránky 

rozlišuje vyjadřování v próze a ve 
verších, odlišuje pohádku od ostatních 
vyprávění 

 rozpozná prózu a básničku, případně pohádku 
od příběhů o dětech, o zvířátcích apod. 

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

 aktivně se zapojí do plnění úkolů k textu 

 ilustruje text 

 dramatizuje, volně reprodukuje vhodný text 

 vytváří myšlenkovou mapu, obrázkovou 
osnovu k textu 

 

Český jazyk a literatura  
Očekávané výstupy 1. období  
(2. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti 

 přečte všechna malá i velká písmena tiskací i 
psací  

 čte plynule jednoduché texty 

ČTENÍ 
NASLOUCHÁNÍ 

zdvořilé – vyjádření kontaktu 
soustředěné – snaha o porozumění 

porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti 
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respektuje základní komunikační 
pravidla v rozhovoru 

 vlastními slovy sdělí, o čem četl/a 

 porozumí písemným pokynům či zadání 
přiměřené složitosti 

 rozvíjí příběh 

 tvoří otázky k textu a odpovídá na ně 

 doplní text vhodnými výrazy, škrtne slova, 
která do textu nepatří 

 pozorně naslouchá 

 reprodukuje jednoduchá sdělení 

 odpoví na otázku 

 snaží se pochopit a splnit slovní zadání 

 ptá se, čemu nerozuměl/a 

 docvičuje správnou výslovnost všech hlásek, 
mluví dostatečně nahlas 

 snaží se o vyjádření melodie věty oznamovací, 
tázací a rozkazovací 

 v jednoduchých komunikačních situacích volí 
vhodné slovní prostředky a výpověď 
přizpůsobí osobě, se kterou mluví (dospělý 
člověk, vrstevník) 

 tvoří jednoduchá vyprávění podle obrázkové 
osnovy 

 dodržuje posloupnost slov ve větách i pořadí 
vět 

 srozumitelně sděluje své zážitky 

 učí se pozorovat věci, osoby a zvířata a 
pomocí osnovy je popisuje 

 spoluvytváří třídní pravidla slušné komunikace 
a respektuje je 

MLUVENÝ PROJEV 
techniky mluvení: výslovnost, hlasitost, melodie řeči 
komunikační žánry: představení se, oslovení kamarádů, 
přivítání, omluva, pozdravy, telefonování, dialogy na 
základě běžných situací (u lékaře, v obchodě), vyprávění 
podle osnovy, zážitky z četby, z televizních pořadů 

 jednoduchý popis zvířete, věci, osoby 

 komunikační pravidla: neskáče do řeči, udržuje oční 
kontakt, střídá role posluchač x mluvčí 

PÍSEMNÝ PROJEV 
hygienické návyky při psaní 
úhlednost 
správnost tvarů i spojování písmen do slov 
žánry: adresa, přání, pozdrav 
 
 

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 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, člení slova na hlásky, odlišuje 

 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV 
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dlouhé a krátké samohlásky  analyzuje slova na hlásky 

 respektuje dlouhé a krátké samohlásky při 
mluvení i v psané, projevu 

 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a vyslovuje je s patřičnou intonací 

 na konci věty píše správné znaménko 

 při psaní člení věty na slova, která dělí na 
konci řádku po slabikách 

 určí ve slově samohlásky (dlouhé x krátké), 
souhlásky (tvrdé x měkké) 

 správně píše slova s dvojhláskou, rozumí jejich 
významu 

 třídí slova podle významu, chápání různých 
významů dokládá při práci s textem i vlastních 
projevech 

 memoruje abecedu, řadí slova abecedně 

 učí se pracovat se seznamy, slovníky, 
encyklopediemi, pomocí nichž si také rozšiřuje 
slovní zásobu 

 rozliší podstatná jména a slovesa, najde je 
v textu, doplní je do textu 

 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary známých podstatných a 
sloves 

 skládá věty ze slov 

 tvoří různé druhy vět podle postoje mluvčího 

 spojuje věty do jednoduchých souvětí 
vhodnými spojovacími výrazy 

 na začátku věty píše velké písmeno, na konci 
příslušné znaménko 

 v písemném projevu dodržuje správnou délku 
samohlásek  

 stavba slova ze slabik, slabikotvorné r,l 

 dělení hlásek 

 dvojhlásky au, ou 

 význam slov (synonyma, homonyma, nadřazená, 
podřazená, souřadná) 

 změna významu slov na základě délky samohlásek 

 řazení slov podle abecedy 
TVAROSLOVÍ 

 slovní druhy: podstatná jména, slovesa 
SKLADBA 

 druhy vět 

 pořadí slov ve větě 

 věta jednoduchá, spojování vět pomocí spojek do 
souvětí 

PRAVOPIS 

 pravopis věty 

 samohlásky krátké, dlouhé 

 i/y po tvrdých a měkkých souhláskách 

 ú/ů 

 dě, tě, ně, bě, vě, mě (mimo morfologický šev) 

 souhlásky znělé a neznělé na konci slov 

 velká písmena: jména osob a zvířat, příjmení, název 
bydliště - adresa  

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 

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 
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 odůvodňuje a píše správně uvedené 
pravopisné jevy, kontroluje si po sobě, co 
napsal/a 

 když si není pravopisem jistý, zeptá se 
vyučujícího 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

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

 čte ve vhodném frázování a tempu literární 
texty přiměřené věku  

 recituje zpaměti krátkou  

 báseň 

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

 rozliší vyjadřování v próze a ve verších 

 zahraje drobnou divadelní roli  

 pantomimicky ztvární situaci v literárním 
textu  

 vymyslí jiné ukončení příběhu  

 nakreslí ilustraci k textu 

 poslech literárních textů  

 zážitkové čtení a naslouchání  

 tvořivé činnosti s literárním textem  

 přednes  

 dramatizace  

 volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu  

 literární druhy a žánry: hádanka, říkanka, báseň, 
pohádka  

 pojmy: spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní 
představení, herec   

vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

rozlišuje vyjadřování v próze a ve 
verších, odlišuje pohádku od ostatních 
vyprávění 

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

 

Český jazyk a literatura  
Očekávané výstupy 1. období  
(3. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti 

 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti 

 porozumění textu dokládá při plnění úkolů, 
při vlastním učení 

 zvládá techniky čtení 

 orientuje se v textu podle orientačních prvků 

 zvládá vyhledávací čtení 

 využívá čtení jako zdroj informací 

ČTENÍ 

 praktické a věcné čtení (vyhledávání informací, klíčová 
slova) 

 práce s různými informačními zdroji 
NASLOUCHÁNÍ 

 praktické (zdvořilé) i věcné naslouchání (pozorné, 
soustředěné, aktivní) 

MLUVENÝ PROJEV 

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 

http://www.skolanapohodu.cz/


 

Základní škola Na Pohodu, se sídlem Dvorní 667/35, 696 18 Lužice 
www.skolanapohodu.cz, info@skolanapohodu.cz 

26 
 

správně dýchá a volí vhodné tempo řeči  učí se najít slova klíčová, neznámá, nesmyslná 

 význam slov ověřuje ve slovnících 

 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti, formuluje 
vlastní zadání k úkolům, které sám/a vymýšlí 

 pozorně naslouchá, dává najevo souhlas, 
nesouhlas, zaznamená nebo zapamatuje si 
slyšené, což využívá při další práci, reaguje 
otázkami 

 respektuje základní komunikační pravidla 
v rozhovoru 

 zvládá techniky mluveného projevu (dýchání, 
tempo, tvoření hlasu, výslovnost) 

 volí vhodné verbální i neverbální prostředky 
ve škole i mimo školu 

 svoje vyjadřování přizpůsobí komunikační 
situaci 

 na základě vlastních zážitků, případně 
informací získaných z různých zdrojů, tvoří 
krátký mluvený projev 

 zvládá základní hygienické návyky spojené 
s psaním 

 píše správné tvary, velikost i sklon písmen, 
správně spojuje písmena i slabiky 

 snaží se o úhledný a přehledný písemný 
projev 

 kontroluje si, co napsal/a, opravuje chyby 
podle příruček aj. pomůcek 

 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení 

 komunikační pravidla 

 komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, 
vypravování podle obrázkové osnovy, vzkaz, popis, 
vypravování, dialog 

PSANÝ PROJEV 

 žánry: adresa, blahopřání, báseň, přihláška, dotazník, 
pozdrav z výletu, vypravování 

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 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu  rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 
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slova, člení slova na hlásky, odlišuje 
dlouhé a krátké samohlásky 

 člení slova na hlásky 

 odlišuje dlouhé a krátké samohlásky, které 
pečlivě vyslovuje i správně píše 

 dbá na správnou výslovnost slov s obtížněji 
hláskovými skupinami 

 rozpozná slova, která jinak slyšíme a jinak 
píšeme, umí je převést do tvaru, v němž 
rozpozná, jakou hlásku má napsat 

 snaží se vhodně modulovat souvislý mluvený 
projev, dbá na správné tempo, intonaci, 
přízvuk a modulaci hlasu 

 chápe a porovnává významy slov, zvláště 
slova souřadná, nadřazená, podřazená, slova 
stejného a opačného významu 

 neznámá slova vyhledává ve slovnících 

 vyhledá v textu slova příbuzná 

 tvoří slova příbuzná z kořene a nabídnutých 
předponových a příponových částí 

 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost 

 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 
(jednoduché a jasné případy) 

 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, 
přídavných jmen a sloves 

 chápe pravopis různých tvarů téhož slova 
(např. vyjmenovaného) 

 u podstatných jmen určí osobu, číslo a čas (v 
jednoduchých a jasných případech) 

 časuje slovesa v přítomném čase 

 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími 

 výslovnost složitějších souhláskových skupin 

 modulace souvislé řeči 
SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV 

 příbuzná slova 
TVAROSLOVÍ 

 přehled slovních druhů 

 tvary slov (slova ohebná, neohebná) 

 rod, číslo, pás podstatných jmen 

 osoba, číslo, čas sloves 

 časování v čase přítomném 

 sloveso být v přítomném čase, neurčitek 
SKLADBA 

 věta jednoduchá 

 souvětí 

 spojky 

 spojovací výrazy 
PRAVOPIS 

 souhlásky znělé a neznělé 

 vyjmenovaná slova a jejich tvary 

 slovesné tvary v přítomném čase 

 pravopis místních pojmenování 
 

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 

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 
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výrazy 

 při vlastních projevech vhodně tvoří věty 
jednoduché i souvětí 

 odůvodňuje a píše správně souhlásky znělé a 
neznělé na konci i uprostřed slov 

 odůvodňuje a píše správně I/Y ve 
vyjmenovaných slovech a jejich tvarech 

 odůvodňuje a píše správně I/Í v koncovkách 
přítomného času sloves 

 odůvodňuje a píše správně velká písmena 
v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

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

 charakterizuje hlavní postavy  

 vyjadřuje své pocity z přečteného textu   

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

 odlišuje pohádku od ostatních vyprávění  

 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 

 dramatizuje pohádku, povídku, báseň domýšlí 
příběhy  

 tvořivě obměňuje literární texty  

 píše vlastní krátké básně a příběhy   

 poslech literárních textů  

 zážitkové čtení a naslouchání  

 tvořivé činnosti s literárním textem  

 přednes dramatizace  

 volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu  

 vlastní výtvarný doprovod  

 literární druhy a žánry: pohádka, bajka, povídka, báseň  

 pojmy: spisovatel, básník, verš, rým, divadelní 
představení, herec 

vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

rozlišuje vyjadřování v próze a ve 
verších, odlišuje pohádku od ostatních 
vyprávění 

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

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
Očekávané výstupy 2. období  
(4. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas 

 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas 

ČTENÍ 

 praktické čtení (technika čtení, čtení plynulé, pozorné, 
rozlišuje podstatné a okrajové 
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informace v textu vhodném pro daný 
věk, podstatné informace zaznamenává 

 učí se vybrat podstatné informace z textu, 
jednoduše je zapíše, sdělí vlastními slovy a 
využívá je k dalšímu učení 

 člení text na odstavce 

 vyjádří své názory a postoje k přečtenému, 
klade otázky k textu 

 učí se rozeznávat věrohodné informace od 
nepravděpodobných 

 artikuluje správně hlásky, slova 

 věty vyslovuje s vhodnou intonací 

 mluvený projev přizpůsobí posluchačům, 
snaží se udržet jejich pozornost 

 rozpozná záměr mimoverbálních vyjádření a 
sám se učí účelně užívat prostředky 
mimoverbální komunikace 

 vyjadřuje se srozumitelně, odmítne 
nepříjemnou komunikaci 

 učí se tvořit a klást otázky a hovořit o svých 
názorech, pocitech 

 zvládá každodenní komunikační situace 

 podílí se na vytváření komunikačních pravidel 

 dodržuje pravidla rozhovorů (naváže oční 
kontakt, dává najevo zájem, adekvátně 
reaguje na sdělení, střídá se v hovoru a 
naslouchání, shrnuje, co slyšel, ptá se na 
nejasnosti, vhodně vyjádří souhlas, 
nesouhlas) 

 zapojí se do rozhovorů, aktivně přispívá 
k jejich zdárnému průběhu 

 snaží se vypravovat zajímavě, dodržuje 
posloupnost děje 

 pojmenuje a ústně popíše předměty běžné 

odstavce, nadpis) 

 věcné čtení (čtení jako zdroj informací, vyhledávací 
čtení) 

NASLOUCHÁNÍ 

 praktické, zdvořilé naslouchání 
MLUVENÝ PROJEV 

 techniky mluvení (intonace, zabarvení hlasu, přiměřená 
hlasitost, srozumitelnost, spisovná a srozumitelná 
výslovnost) 

 mimoverbální komunikace (mimika, gesta, práce 
s hlasem, pauzy, intonace, zrakový kontakt, postoj těla, 
vzdálenost, celkové vystupování) 

 komunikační žánry a pravidla rozhovorů 

 tvorba a kladení otázek, vyjadřování názorů, pocitů 

 pozdravy, omluva, přání, vzkaz, telefonování 

 komunikační pravidla (zásady kdo, kdy, co a jak může 
v rámci třídy, skupiny říkat) 

 rozhovory, běžné komunikační situace (u lékaře, 
v obchodě, v dopravním prostředku, v restauraci, na 
úřadě aj.) 

 vypravování 

 jednoduchý popis věci i pracovního postupu 

 ústní prezentace a hodnocení výsledků práce vlastní i 
skupinové 

PÍSEMNÝ PROJEV 

 technika psaní 

 písemné žánry 

 práce s odborným textem, myšlenková mapa 

 dotazník, přihláška, vzkaz, inzerát, pohled, pozvánka, 
zpráva 

 vypravování (obrázková osnova, tvorba slovní osnovy) 

 popis osoby, zvířete, věci, činnosti  

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 
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potřeby, jednoduchou činnost 

 učí se prezentovat a zhodnotit vlastní práci i 
výkony ostatních 

 píše srozumitelně, úhledně, přehledně a bez 
chyb 

 snaží se užívat výstižné pojmy a co 
nejvhodnější výrazy podle svého 
komunikačního záměru 

 učí se pracovat s odborným textem – členit 
text na odstavce, vybírat slova, kterým 
nerozumí, hledat hlavní myšlenky, vytvářet 
mentální mapy 

 zvládne vyplnit jednoduché tiskopisy, napsat 
krátký text dle zadání 

 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký příběh 

 předvídá další průběh děje, dokončuje děj, 
dodržuje časovou posloupnost 

 jednoduše popíše zvolený objekt nebo 
činnost podle daných pravidel 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu 
a slova vícevýznamová 

 snaží se správně artikulovat, mluvit spisovně, 
srozumitelně a dostatečně nahlas 

 výslovnost neznámých slov vyhledává 
v literatuře 

 učí se rozlišit v mluvě spisovnou a 
nespisovnou výslovnost, nářečí 

 objasňuje významy slov, rčení, přísloví, tvoří 
synonyma, opozita 

 v textech vyhledává slova mnohoznačná, 
vysvětluje jejich významy na konkrétních 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

 výslovnost českých slov, neznámá slova 

 jazykolamy 

 nářečí 
SLOVNÍ ZÁSOBA 

 přísloví, sousloví, rčení 

 slova mnohoznačná, opačného a podobného významu 

 významově neznámá slova 

 stavba slova, slovní základ, kořen, slova příbuzná ke 
slovům vyjmenovaným 

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 
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neúplné základní skladební dvojici 
označuje základ věty 

příkladech a užívá je ve vlastních sděleních 

 u neznámých slov zjišťuje významy ve 
slovnících 

 v textu vyhledá příbuzná slova, pomocí 
předponových a příponových částí tvoří 
příbuzná slova ke slovnímu základu, objasní 
příbuznost 

 určuje slovní druhy běžných slov, snaží se je 
užívat ve svém projevu v gramaticky 
správných tvarech 

 skloňuje podst. jm., časuje slovesa 

 určí rod, číslo, pád a vzor podst. jm. 

 určí osobu, číslo a čas sloves 

 v textu i mluveném projevu se učí 
rozpoznávat nespisovné tvary podst. jm. a 
sloves, tvary opravuje pomocí mluvnických 
příruček 

 odlišuje větu jednoduchou a souvětí 

 tvoří souvětí s různými spojovacími výrazy 

 rozlišuje spojování slov a vět 

 spojuje věty jednoduché v souvětí a dělí 
složitá souvětí na větné celky 

 určí větný vzorec souvětí, utvoří souvětí podle 
větného vzorce 

 v písemném projevu odůvodňuje a píše 
správně vyjmenovaná slova i slova příbuzná 
(doloží příbuznost) 

 zvládá základy morfologického pravopisu – 
koncovky podst. jm. 

 píše správně probírané zeměpisné názvy ČR 

 učí se používat Pravidla pravopisu 

TVAROSLOVÍ 

 slovní druhy – ohebné a neohebné 

 koncovka daného slova 

 tvary a vzory podst. jm. 

 časování sloves – čas minulý a budoucí 
SKLADBA 

 věta jednoduchá, souvětí 

 spojovací výrazy 

 rozvíjení vět jednoduchých v souvětí 

 dělení dlouhého souvětí na jednodušší věty, větný 
vzorec 

PRAVOPIS 

 vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná 

 koncovky podst. jm. podle vzorů 

 velká písmena u zeměpisných názvů ČR 

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 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

http://www.skolanapohodu.cz/


 

Základní škola Na Pohodu, se sídlem Dvorní 667/35, 696 18 Lužice 
www.skolanapohodu.cz, info@skolanapohodu.cz 

32 
 

vyjadřuje své dojmy z četby a 
zaznamenává je 

 hovoří o přečtené knize  

 vytvoří ilustraci k přečtenému textu 

 rozliší pohádku, bajku, příběh ze života dětí, 
poezii   

 vysvětlí základní literární pojmy 

 vypráví vlastními slovy přečtený text  

 píše vlastní literární texty na dané téma podle 
svých možností   

 poslech literárních textů  

 zážitkové čtení a naslouchání 

 tvořivé činnosti s literárním textem: přednes, 
dramatizace, volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu, vlastní tvorba literárních textů, vlastní 
výtvarný doprovod  

 literární druhy a žánry: bajka, povídka, pověst, báseň  

 pojmy: spisovatel, básník, verš, rým, divadelní 
představení 

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 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
Očekávané výstupy 2. období  
(5. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 

čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas 

 užívá vhodné techniky mluvení a mluvený 
projev přizpůsobuje posluchačům 

 snaží se vzbudit i udržet pozornost 
posluchačů, vhodně využívá prostředky 
mimoverbální komunikace 

 pro svůj ústní projev vybírá vhodné 
komunikační prostředky podle 
komunikačního záměru i posluchačů 

 mluví kultivovaně, srozumitelně 

 v ústním projevu se vyjadřuje srozumitelně, 
dodržuje posloupnost 

 učí se konstruktivně diskutovat, klást otázky a 
hovořit o svých zážitcích 

 slovně zhodnotí výkon svůj i spolužáků, 
veřejně prezentuje výsledky nebo skupinové 

MLUVENÝ PROJEV 

 techniky mluvení (přízvuk, intonace, nasazení, zesilování 
a zeslabování hlasu, rychlost, srozumitelnost, výslovnost) 

 mimoverbální komunikace (mimika, gesta, práce 
s hlasem, pauzy, intonace, zrakový kontakt, postoj těla, 
vzdálenost, celkové vystupování) 

 komunikační žánry (sdělované ústně) – diskuze, dialog, 
vzkaz, omluva, prosba, přání, rozhovor, stuze, 
vypravování, ústní prezentace i hodnocení výsledků 
práce vlastní i skupinové 

 manipulativní komunikace (reklamy, bulvár) 

 znaky bulvárních sdělení, věrohodnost informací 

 srovnávání obsahu seriózních časopisů s bulvárními 

 objektivita sdělení – fakta, názory, domněnky, zkreslené 
informace 

rozlišuje podstatné a okrajové 
informace v textu vhodném pro daný 
věk, podstatné informace zaznamenává 

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 
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záměru práce 

 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení, 
fakta, domněnky a porozumění těmto 
pojmům dokazuje, když je vhodně užívá při 
vlastním mluveném projevu (reprodukuje 
informace nebo vyjadřuje subjektivní dojmy) 

 učí se rozpoznat manipulativní komunikaci 
v médiích a zaujímá k ní postoj, odmítne 
nepříjemnou komunikaci 

 podílí se na sestavení pravidel a stanovená 
komunikační pravidla vědomě dodržuje 

 snaží se zapojit do diskuzí a rozhovorů ve 
třídě, aktivně přispívat k jejich zdárnému 
průběhu 

 aktivně naslouchá, rozliší podstatná fakta, 
zapamatuje si je, reprodukuje a zaznamenává 

 snaží se vcítit do druhého, naslouchat 
nezaujatě a kriticky, tedy posuzovat 
pravdivost a přesnost informací 

 píše věcně i formálně správně jednoduché 
komunikační žánry 

 vyjadřuje se srozumitelně, dodržuje 
posloupnost a pravidla výstavby slohových 
žánrů 

 snaží se užívat výstižné pojmy a co 
nejvhodnější výrazy podle svého 
komunikačního záměru 

 učí se pracovat s odborným textem – členit na 
odstavce, vybírat klíčová slova, myšlenky, 
dělat výpisky, mentální mapy a pomocí psaní 
se učit 

 zvládne vyplnit jednoduché tiskopisy 

 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 

 komunikační pravidla – zahájení a ukončení dialogu, 
přihlášení se o slovo, slušné vystupování a jednání, 
kladení otázek, pravidla rozhovoru, diskuze, obhajoba 
vlastních názorů, argumentace, asertivní komunikace, 
přizpůsobení se situaci a osobě 

NASLOUCHÁNÍ 

 praktické, zdvořilé naslouchání (sledování partnera, 
mimoverbálně vyjadřuje kontakt, střídání replik a rolí – 
naslouchající, hovořící, hledání společného obsahu) 

 aktivní naslouchání (shrnout sdělení, vyjádřit pochopení, 
kladení otázek) 

PÍSEMNÝ PROJEV 

 technika psaní (logické a přehledné členění textu – 
odstavce, schémata, tabulky) 

 žánry (psané jako slohové práce) 

 popis činnosti, obličeje, osoby, zvířete, věci, 
charakteristika osoby 

 oznámení, zpráva, vzkaz, inzerát, dopis, pozdrav, SMS, 
mail 

 aktualita, referát, klíčová slova – výpisky, tvorba 
pojmových a myšlenkových map 

 přihláška, formulář, dotazník, složenka, podací lístek 

 sestavení osnovy, vyprávění podle ní (dodržení časové 
posloupnosti), dokončení děje 

 písemná prezentace skupinová a individuální práce 
ČTENÍ 

 praktické čtení (technika čtení, čtení plynulé, pozorné, 
orientační prvky v textu) 

 věcné čtení (čtení jako zdroj informací, vyhledávací čtení, 
klíčová slova) 

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 
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vytváří krátký příběh 

 připraví písemnou prezentaci individuální i 
skupinové práce, projektu 

 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas 

 rozlišuje podstatné a okrajové informace 
v textu, podstatné zaznamenává, dělá 
výpisky, člení text na odstavce, připravuje 
aktuality a referáty 

 vybere z textu klíčová slova, hlavní myšlenky a 
reprodukuje je 

 učí se rozeznávat kvalitní věrohodný text od 
bulváru, pokouší se kriticky hodnotit 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu 
a slova vícevýznamová 

 dbá na správnou výslovnost slov, s nimiž se 
setká 

 u neznámých slov hledá správnou výslovnost 
v odborné literatuře 

 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost 

 porovnává a dokládá na příkladech významy 
slov z různých textů 

 v informačních zdrojích vyhledává slova 
mnohoznačná, přísloví, sousloví, slova 
významově neznámá, zjišťuje jejich významy, 
užívá je ve vplatních sděleních 

 v textu vyhledá příbuzná slova, vymýšlí 
příbuzná slova ke slovnímu základu, vyznačí 
v nich kořen a doloží příbuznost 

 určuje slovní druhy běžně užívaných slov i 
jejich tvarů, snaží se je užívat ve svém projevu 
v gramaticky správných tvarech 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

 výslovnost českých slov – obtížněji vyslovitelná slova 

 modulace řeči (viz techniky mluvení MLUVENÝ PROJEV) 
SLOVNÍ ZÁSOBA 

 přísloví, sousloví, rčení 

 slova mnohoznačná 

 významově neznámá slova 

 stavba slova, slovní základ, kořen, obtížnější slova 
příbuzná 

TVAROSLOVÍ 

 slovní druhy, druhy zájmen a číslovek 

 tvary podstatných jmen 

 druhy přídavných jmen, skloňování přídavných jmen 
tvrdých a měkkých 

 časování sloves, slovesné způsoby 
SKLADBA 

 základní skladebné dvojice úplná, neúplná, ostatní 

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 
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píše správně i/y ve slovech po 
obojetných souhláskách 

 v textu i mluveném projevu rozpozná 
nespisovné tvary slov, které opravuje pomocí 
mluvnických příruček 

 vyhledá ve větě základní skladebnou dvojici, 
rozvíjí větu holou na rozvitou, vyznačí i 
některé další skladebné dvojice 

 určí ve větě podmět a přísudek 

 určí podmět, který není vyjádřen, když je 
zřejmý z předchozího textu 

 odlišuje větu jednoduchou a souvětí 

 ve vlastních projevech tvoří srozumitelná 
souvětí, vhodně rozvíjí větu jednoduchou 
v souvětí 

 v písemném projevu odůvodňuje a píše 
správně pravopisné jevy, snaží se najít a 
opravit chybu podle Pravidel pravopisu a 
dalších příruček 

skladebné dvojice 

 podmět, přísudek, nevyjádřený podmět, všeobecný 
podmět 

 složitější souvětí 

 rozvíjení vět jednoduchých do souvětí 

 dělení dlouhého souvětí na věty 
PRAVOPIS 

 vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná 

 shoda přísudku s podmětem holým 

 koncovky podstatných jmen, přídavných jmen tvrdých a 
měkkých 

 velká písmena u zeměpisných názvů Evropy, příslušníků 
národů 

 

zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

vyjadřuje své dojmy z četby a 
zaznamenává je 

 hovoří o přečtené knize  

 vede záznamy o přečtených knihách 

 odlišuje literaturu uměleckou a věcnou  

 porovná literaturu z různých časových období   

 při rozboru literárních textů používá 
elementární literární pojmy   

 píše vlastní literární texty na dané téma 

 poslech literárních textů  

 zážitkové čtení a naslouchání  

 tvořivé činnosti s literárním textem: přednes, 
dramatizace, volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu, obměny textu, vlastní tvorba literárních 
textů  

 literární druhy a žánry: bajka, povídka, pověst, báje, 
báseň 

 pojmy: spisovatel, básník, herec, režisér, verš, rým, 
přirovnání 

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 

 

  

http://www.skolanapohodu.cz/


 

Základní škola Na Pohodu, se sídlem Dvorní 667/35, 696 18 Lužice 
www.skolanapohodu.cz, info@skolanapohodu.cz 

36 
 

 

NÁZEV PŘEDMĚTU: ANGLICKÝ JAZYK  

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

Obsahové, časové a organizační vyčlenění předmětu 

Vzdělávací předmět Anglický jazyk zahrnuje vzdělávací oblast vzdělávacího oboru Cizí jazyk ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Předmět 

Anglický jazyk je zaměřen na osvojení základů komunikace v angličtině, především v jeho konverzační mluvené podobě, dále také na osvojení základů psané 

podoby cizího jazyka. Tomu je podřízena výuka gramatiky, jež následuje až po poslechových a konverzačních začátcích. Cílem je skutečnost, kdy se žák v 

anglickém prostředí domluví, konverzuje o běžných jednoduchých tématech a dokáže reagovat na jednoduché otázky či pokyny. Ve výuce se kromě témat 

základní konverzace (čísla, barvy, rodina, zájmy, příroda a zvířata, kalendář, věci kolem nás) odráží témata projektového vyučování a přispívá tak k 

celistvému uchopení nabízeného tématu a problému. Osvojování učiva probíhá „po spirále“, témata se opakují a tím i příležitost k zopakování, upevňování a 

„nabalování“ učiva v dalších letech. Výuka probíhá zpravidla ve třídě, či v okolí školy, popřípadě v terénu, pokud si to žádá téma výuky. 

Kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textu v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na samostatnou práci žáků, 

práci se slovníkem a jiné vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové programy na PC a různé zajímavé krátkodobé 

projekty. 

Týdenní dotace pro 3. – 5. ročník jsou 3 hodiny týdně. 

 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT  

Do vyučovacího předmětu Anglický jazyk jsou ve 3. – 5. ročníku integrována tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova: okruh Komunikace 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: okruhy Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět  
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Multikulturní výchova: okruhy Lidské vztahy, Multikulturalita 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ  

Kompetence k učení  

Učitel prezentuje novou slovní zásobu pomocí karet s obrázky na téma lekce, vede žáka k systematickému hodnocení vlastní práce prostřednictvím 

evaluačního záznamníku. Upevňuje získané znalosti prostřednictvím písní, jednoduchých her, slovních hádanek a úloh na procvičení poslechu, psaní a čtení. 

Učitel vede žáky k dlouhodobé práci na osvojení si cizího jazyka, k vyhledávání a třídění informací, k systematickému používání naučených jazykových 

prostředků a k posouzení vlastního učení. Žáci se učí pracovat s chybou. 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel vede žáky k hledání řešení jednoduchých problémových situací v cizojazyčném prostředí, zadává úkoly k odvozování významu slov a vět pomocí 

obrázků a zvukového doprovodu čteného textu, zadává úkoly, při kterých žák řeší různé hádanky, křížovky a doplňovačky individuálně nebo ve skupině se 

spolužáky. Učitel vyžaduje obměnu nebo vlastní tvorbu scénáře divadelních scének k tématu lekce, a vybízí tak žáka k uplatnění svého individuálního a 

kreativního přístupu. Cíleně kladenými otázkami a úlohami vybízí žáka k využívání znalostí z jiných předmětů na hodinách AJ a naopak, vede žáky odvaze 

komunikovat anglicky s cizincem. 

Kompetence komunikační 

Učitel doprovází slovní pokyny gesty a mimikou, vede žáky k jednoduchému sdělení v anglickém jazyce. Žáci se učí zformulovat anglicky jednoduché 

myšlenky, jsou vedeni k poslouchání a zapojení se do rozhovoru, k porozumění a práci s psanými texty a ke spolupráci s ostatními. 

Kompetence sociální a personální 

Učitel vybízí žáka k využití nejen dosud známé slovní zásoby ale i svých individuálních schopností a znalostí k odhadu významu nových slov a slovních spojení 

a k následnému pochopení obsahu nového textu, vede žáky k zapojení se do skupin a práce ve dvojicích, ke zdvořilosti a respektu a toleranci k druhým, 

k efektivní spolupráci, k pozitivnímu náhledu na sebe sama. 
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Kompetence občanská 

Učitel vyžaduje od žáka respektování pravidel hodiny, společných her a činností. Zadává takové úkoly, při kterých žák s využitím osvojené látky mluví a píše 

o sobě a učí ho tak vidět své kvality a své rezervy. Nechává žáka individuálně se projevit při vypracování jednoduchých projektů, které jsou nad rámec 

základních úkolů a cvičení učebnice a pracovního sešitu. Vede žáky k respektování tradic, kulturních hodnot, k zdravému životnímu stylu, pohybu. 

Kompetence pracovní 

Učitel zařazuje do hodin různé formy činností a způsoby práce, aby se žák učil přizpůsobit se aktuální situaci. Učí žáka systematické práci vedením vlastního 

portfolia, zadává písemné a manuálně-tvořivé úkoly, při kterých žák pracuje samostatně a sám si rozvrhne postup a tempo práce. Na konci hodiny nechává 

žákovi prostor k sebereflexi vlastní práce a konsolidaci naučené látky individuálním, sobě přijatelným způsobem. Vede žáky k plnění svých povinností a 

k používání abecedně řazeného slovníku s fonetickým přepisem. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
Očekávané výstupy 1. období (3.ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma Ročník 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

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

 porozumí základním pokynům a 
otázkám a reaguje na ně 

 pokyny během výuky anglického jazyka 3. 

zopakuje a použije slova a slovní 
spojení, se kterými se v průběhu výuky 
setkal 

 jednoduše konverzuje v rozsahu 
probrané látky 

 osvojování základní slovní zásoby 

 konverzace se spolužáky a s učitelem 

 tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný 
čas, lidské tělo, jídlo, oblékání, bydliště, 
dopravní prostředky, roční období, dny v týdnu, 
zvířata, příroda 

3. 

rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

 porozumí textu, který je doprovázen 
obrázkem 

 čtení komiksů 

 práce se slovníkem 

 slovesa TO BE, TO HAVE, CAN 

3. 

rozumí obsahu jednoduchého krátkého  porozumí mluvenému projevu, který je  vypravování příběhů s obrázkovou osnovou 3. 
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mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou 
výslovností, pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

doprovázený obrázkem 

přiřadí mluvenou a psanou podobu 
téhož slova či slovního spojení 

 seznámí se s abecedou a základními 
fonetickými značkami 

 anglická abeceda 

 výslovnost 

3. 

píše slova a krátké věty na základě 
textové a vizuální předlohy 

 přepíše slova a krátké věty z textové 
předlohy 

 porozumí krátkým větám a slovům a 
zapíše je 

 přepis textu 

 diktát vět a slov 

3. 

  

Očekávané výstupy 2. období 
(4.,5.ročník) 
ANGLICKÝ JAZYK 

Školní výstupy Učivo + téma Ročník 

POSLECH S POROZUMĚNÍM 

rozumí jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou sdělovány 
pomalu a s pečlivou výslovností 

 rozšiřuje si slovní zásobu  tematické okruhy: domov, rodina, škola, volný 
čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, 
bydliště, dopravní prostředky, svátky, roční 
období, měsíce dny v týdnu, hodiny, zvířata, 
příroda 

4. – 5. 

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

 reaguje na pokyny a otázky učitele  pokyny během hodiny anglického jazyka 4. – 5. 

rozumí jednoduchému poslechovému 
textu, pokud je pronášen pomalu a 
zřetelně a má k dispozici vizuální oporu 

 porozumí jednoduchému 
poslechovému textu 

 jednotlivé tematické okruhy 4. – 5. 

MLUVENÍ 

zapojí se do jednoduchých rozhovorů  vede rozhovor se svými spolužáky, 
jednoduše konverzuje na běžné téma 

 konverzace se spolužáky  

 pozdrav, poděkování, představování  

4. – 5. 
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 jednotlivé tematické okruhy 

sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

 dokáže sdělit informace o sobě, rodině, 
škole a svých zájmech 

 jednotlivé tematické okruhy  

 sloveso TO BE, TO HAVE, CAN  

 přítomný čas prostý a průběhový 

 přivlastňovací a ukazovací zájmen 

 množné číslo podstatných jmen 

4. – 5. 

odpovídá na jednoduché otázky týkající 
se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných 
témat a podobné otázky pokládá 

 dokáže odpovědět a položit otázky, 
které se týkají rodiny, školy, zájmů 

 konverzace se spolužáky 4. – 5. 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům 

 čtení s porozuměním  jednotlivé tematické okruhy 3. 

rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu 

 porozumí krátkému textu vztahujícího 
se k probíranému tématu 

 jednotlivé tematické okruhy  

 vazba THERE IS/ARE  

 řadové číslovky  

 minulý čas pravidelných sloves a  
sloves TO BE, TO HAVE, CAN 

3. 

PSANÍ 

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

 napíše gramaticky správně jednoduchý 
text 

 sloveso TO BE, TO HAVE, CAN  

 přítomný čas prostý a průběhový  

 přivlastňovací a ukazovací zájmen 

 množné číslo podstatných jmen 

3. 

vyplní osobní údaje do formuláře  porozumí anglicky psanému formuláři  vyplňování formuláře 3. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s 

matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, a umožňuje tak 

získávat matematickou gramotnost. 

 

NÁZEV PŘEDMĚTU: MATEMATIKA 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

Obsahové, časové a organizační vyčlenění předmětu 

Předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V Matematice je kladen důraz na důkladné porozumění základním 

myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a 

způsoby jejich užití. 

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy: 

Čísla a početní operace - žáci si osvojí aritmetické operace: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění a významové porozumění (umět operaci 

propojit s reálnou situací). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí 

při matematizaci reálných situací. 

Závislosti, vztahy a práce s daty – žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, uvědomují si změny a závislosti známých jevů, jejich analyzování z tabulek, 

diagramů a grafů. 

Geometrie v rovině a v prostoru – žáci určují a znázorňují geometrické útvary a modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, zkoumají 

tvary a prostor. 

Nestandardní aplikační úkoly a problémy – žáci uplatňují logické myšlení, řeší problémové úlohy a situace z běžného života. 
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ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT  

Do vyučovacího předmětu Matematika jsou v 1. – 5. ročníku integrována tato průřezová témata: 

 

Osobnostní a sociální výchova: je zastoupena ve všech dílech matematiky úlohami, které vyžadují vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjí 

poznávání a sebepoznávání, schopnost řešit problémy a rozhodovat se.  

Výchova demokratického občana: v průběhu vzdělávání vede učitel vyučovací hodiny jako model otevřeného partnerství. Žák se stává 

rovnocenným partnerem učitele, rozvíjí se u něho tolerance a schopnost argumentovat.  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: v učebnici se nacházejí úlohy, v nichž se uplatnily rodinné příběhy, zážitky, zkušenosti 

z Evropy i světa. 

Multikulturní výchova: některými úlohami může učitel podtrhnout jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti. Má možnost 

rozvíjet schopnost žáků udržovat tolerantní vztahy. Byla použita jména česká i cizí. 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ  

Kompetence k učení  

Pestrá paleta podnětů umožňuje žákovi intelektuální seberealizaci, která tvoří základ jeho poznání smyslu této práce a jádro motivace k další práci.  

Kompetence k řešení problémů  

Série úloh a problémů různé náročnosti dovoluje žákovi budovat vlastní řešitelské strategie i metastrategie a tyto dále obohacovat, upřesňovat a rozvíjet. 

Zdůrazněn je spekulativní přístup, který kultivuje kritické myšlení žáka. 

Kompetence komunikativní 
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Podporována je vzájemná interakce žáků, zejména schopnost porozumět různým typům písemných informací, schopnost formulovat a prezentovat vlastní 

myšlenku, interpretovat myšlenku spolužáka a efektivně pracovat ve skupině.  

Kompetence sociální a personální  

Úspěšným řešením problémů se vzrůstající obtížností získává žák sebedůvěru a poznání, že jeho radost závisí na klimatu třídy, což jej motivuje k sociálně 

pozitivnímu chování. Buduje vlastní autonomii s tendencí k příští autokoncepci. 

Kompetence občanské 

Dovede hájit svoje přesvědčení bez protichůdného postoje k přesvědčení spolužáka. Umí poskytnout účinnou pomoc spolužákovi a spolupracovat ve 

skupině.  

Kompetence pracovní 

Radost, kterou žák zažívá z úspěšného intelektuálního rozvoje, vytváří u žáka potřebu smysluplně pracovat. Váží si času, vyhledává možnosti svého dalšího 

růstu. 

 

MATEMATIKA 
Očekávané výstupy 1. období  
(1. – 3. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma Ročník 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

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

 rozumí číslu v různých sémantických i 
strukturálních modelech 

 počítá v oboru do 20 

 numerace v oboru do 20 
 

1. – 2. 

  sčítá i odčítá i s přechodem před desítku 

 sčítá a odčítá v oboru do 100 

 porovnává a zaokrouhluje 

 získává porozumění pro násobení 
jednomístným číslem v různých kontextech 

 numerace v oboru do 100 

 násobky 1-10 

 modelování situací v různých typech 
prostředí 

 propedeutika kmenových zlomků 

1. – 3. 
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sémantických i strukturálních 

 rozumí slovu polovina, čtvrtina, osmina a 
třetina 

 propedeutika dvojkové soustavy 

 ikonický jazyk 

  orientuje se v zápisu desítkové soustavy do 
1000 

 sčítá a odčítá v oboru do 1000 

 získává porozumění pro násobení 
jednomístným číslem. Aritmetické operace i 
vztahy mezi čísly poznává v různých jazycích, 
různých kontextech sémantických i 
strukturálních. 

 rozumí slovům polovina, čtvrtina, osmina, 
třetina, šestina a pětina. 

  užívá závorky 

 numerace v oboru do 1000  

 násobky  
  

2. – 3.  

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

 má vhled do různých reprezentací malých čísel  

 porovnává čísla 

 čtení čísel 

 psaní číslic 

 porovnávání čísel 

1. – 2. 

  rozšiřuje počítání v číselném oboru do 100 

 zapisuje a čte čísla v oboru do 100 

 chápe rovnost a nerovnost v různých 
sémantických kontextech (např. délka, obsah, 
čas, peníze) 

 porovnávání čísel 

 rovnost 

 nerovnost 

1. – 3. 

  rozšiřuje počítání v číselném oboru do 1000 

 zapisuje a čte čísla v oboru do 1000 

 porovnávání čísel při početních úlohách 

 porovnávání čísel při měření 

2. – 3. 

užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo 
na číselné ose 

 orientuje se na číselné ose 

 sestrojí číselnou osu v oboru přirozených čísel 

 intuitivně zakreslí celé záporné číslo 

 rytmus 

 propedeutika číselné osy 

 propedeutika cyklické adresy 

1. – 2. 

  porovnává čísla a užívá číselnou osu do 100  pravidelnosti 

 úlohy o věku 

 propedeutika číselné osy 

1. – 3. 

  porovnává čísla a užívá číselnou osu do 1000 
jak na modelování adresy, stavu, tak změny i 

 pravidelnosti 

 propedeutika číselné osy 

2. – 3. 
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porovnání 

 porovnává trojciferná čísla pomocí číselné osy 
 úlohy o věku 

provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

 používá aditivní triádu také v kontextu  paměťové řešení situací v dynamických 
prostředích 

1. – 2. 

  řeší násobení formou opakovaného sčítání 

 dělí v oboru probraných násobilek 

 dělí na části, dělí po částech 

 násobení (násobky) 

 dělení na části, dělení po částech 

1. – 3. 

  orientuje se v situacích s násobením i dělením 

 umí násobit vícemístná čísla a dělit trojmístné 
číslo jednomístným 

 dělí v oboru probraných násobilek, dělí na části, 
dělí po částech 

 násobení (násobky) 

 dělení na části, dělení po částech 
 

2. – 3. 

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

 řeší úlohy i s antisignálem 

 tvoří analogické úlohy 

 řešení slovních úloh 

 řešení situačních úloh 

 tvorba úloh 

1. – 2. 

  umí řešit slovní úlohy na násobení a dělení v 
oboru násobilek (i s antisignálem) i slovní úlohy 
se dvěma různými početními výkony 

 umí tvořit analogické úlohy 

 rozumí kombinatorickému kontextu násobení  

 buduje řešitelské strategie – řetězení od konce, 
vyčerpání všech možností, rozklad na podúlohy 

 řešení úloh sémantických 

 řešení úloh strukturálních 

 řešení dalších slovních úloh 

 kombinatorické situace 

2. – 3. 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

 dokáže číst a nastavit celé hodiny 

 zná strukturu týdne 

 má představu věku 

 týden 

 hodiny 

 věk 

1. – 2. 

  umí číst minuty 

 orientuje se v kalendáři (den, měsíc, rok) 

 hodiny 

 roky 

 kalendář 

1. – 3. 

  prohlubuje si znalosti o měření času, užívá 
ciferník i jako stupnici 

 hodiny 

 kalendář 

 úlohy o věku 

2. – 3. 
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popisuje jednoduché závislosti z 
praktického života 

 eviduje statické a dynamické situace pomocí 
ikon, slov, šipek tabulek 

 tabulková evidence her 

 pohyb v různých grafech 

1. – 2. 

  eviduje složitější statické i dynamické situace 
pomocí ikon, slov, šipek, tabulky a grafu 

 umí vytvořit z náhodných jevů statický soubor 

 poznává relační strukturu jisté životní 
zkušenosti 

 tabulková evidence her 

 šipková evidence různých herních 
prostředí 

 pohyby v lineárních a statických 
prostředích 

1. – 3. 

  eviduje složitější statické i dynamické situace 
pomocí ikon, slov, šipek, tabulky a grafu 

 umí z náhodných jevů tvořit statistický soubor, 
pracuje s daty, eviduje je tabulkou i grafem, 
organizuje soubor dat 

 nabývá vhledu do statistického souboru, vytváří 
(ne)orientovaný graf 

 tabulková evidence her 

 šipková evidence různých herních 
prostředí 

 propedeutika statistiky 

 pohyby v lineárních i grafických 
prostředích 

2. – 3. 

doplňuje tabulky, schémata, 
posloupnosti čísel 

 doplní tabulku 

 tabulku použije jako nástroj organizace 
souboru objektů 

 orientuje se ve schématech 

 doplňování tabulky 

 cesta v grafu 

 řešení grafu 

1. – 2. 

  používá tabulku jako nástroj organizace 
souborů objektů do 100 

 umí vybrat objekty podle zadaných vlastností, 
umí třídit soubor objektů 

 umí pracovat s orientovaným i neorientovaným 
grafem a s grafem ohodnoceným 

 doplňování tabulky 

 cesta v grafu 

 řešení grafu 

 výběr objektů jistých vlastností, třídění 

1. – 3. 

  používá tabulku jako nástroj organizace 
souboru objektů do 1000 

 pozná některé obecné jevy z kombinatoriky, 
pravděpodobnosti, statistiky, z pravidelností a 
závislostí 

 doplňování tabulky 

 cesta v grafu 

 řešení grafu 

 tvorba grafu 

 výběr objektů jistých vlastností, třídění 

2. – 3. 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

rozezná, pojmenuje, vymodeluje a 
popíše základní rovinné útvary a 

 vyjádří slovně jednoduchou prostorovou situaci 

 vytvoří a přestaví krychlovou stavbu podle 

 orientace v prostoru 

 krychlové stavby 

1. – 2. 
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jednoduchá tělesa; nachází v realitě 
jejich reprezentaci; porovnává velikost 
útvarů, měří a odhaduje délku úsečky; 
rozezná a modeluje jednoduché 
souměrné útvary v rovině 

plánu a zaznamená těleso v plánu 

 má intuitivní představu tvaru čtverce a 
trojúhelníku také v prostředí obrazců ze dřívek i 
origami 

 vyparketuje daný obdélník 

 plán stavby 

 dřívkové tvary 

 papírové tvary (origami) 

  získává zkušenosti se základními rovinnými 
útvary a některými jejich vlastnostmi včetně 
souměrnosti 

 orientuje se na čtverečkovaném papíru a 
využívá jej 

 umí pracovat s krychlovými tělesy a zapisovat 
je 

 umí vytvořit síť krychle a vztahu krychle, její síti 
porozumí prostřednictvím metaforického 
jazyka 

 pozná jednotky délky 1cm a 1m, jednotku 
objemu 1l 

 má intuitivní představu mřížového čtyřúhelníku 

 rovinné útvary 

 geoboard a čtverečkovaný papír 

 orientace v rovině 

 krychlové stavby, jejich plány a proces 
konstrukce krychlových staveb 

 parkety 

 tvary ze dřívek 

 měření 

 obvod a obsah 

 střihy na krychle (sítě krychle) 

1. – 3. 

  umí pracovat s krychlovými tělesy ve třech 
různých jazycích, pozná různé trojúhelníky a 
čtyřúhelníky (i nekonvexní), kružnici, dále 
kvádr, hranol, jehlan, válec, kužel a kouli, zná 
pojmy vrchol, hrana, stěna, úhlopříčka, střed, 
obvod, povrch, obsah, objem a vlastnosti 
(rovinná souměrnost), umí narýsovat rovinné 
útvary 

 seznamuje se s relací kolmost a rovnoběžnost 
ve 2D i 3D (modeluje), využívá 
čtverečkovaného papíru, jazyka šipek 
k propedeutice souřadnic v 2D 

 rovinné útvary  

 geoboard a čtverečkovaný papír, mřížový 
bod  

 orientace v rovině v prostředí cyklotras  

 krychlové stavby, jejich plány a proces 
konstrukce krychlové stavby  

 parkety  

 dřívkové tvary  

 měření  

 obvod a obsah  

 střihy na krychle (sítě krychle)  

2. – 3. 
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MATEMATIKA 
Očekávané výstupy 2. období  
(4. – 5. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma Ročník 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 

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

 počítá (sčítá, odčítá, násobí, porovnává a 
zaokrouhluje) v číselném oboru do 1 000 000 

 využívá početní operace k modelování 
sémantických situací 

 umí řešit vizualizované úlohy se zlomky typu 
1/n pro malá n 

 nabývá zkušenosti s pojmem parametr 

 numerace v oboru do 1000 000 

 pořadí početních operací 

  modelování situací v prostředích 
sémantických a strukturálních 

 kmenové zlomky v kontextu části (počtu, 
veličiny včetně času, úsečky, rovinného 
obrazce) 

4. – 5. 

  počítá (sčítá, odčítá, násobí, porovnává a 
zaokrouhluje) v číselném oboru přes 1 000 000 

 umí řešit jednoduché úlohy s parametrem a 
zobecňovat získaná poznání 

 umí řešit jednoduché úlohy se zlomky, 
desetinnými čísly a procenty 

 numerace v oboru přes 1000 000 

 pořadí početních operací 

  modelování situací v prostředích 
sémantických a strukturálních 

 zlomky (počet, veličina, úsečka, rovinný 
obrazec) 

 desetinná čísla 

 obdélníková čísla, dělitelnost, grafy 
dělitelů 

5. 

provádí písemné početní operace v 
oboru přirozených čísel 

 buduje procept vícemístných přirozených čísel 
a operací s nimi 

 dělí dvoumístným číslem (se zbytkem) 

 má vytvořenu představu záporného čísla jako 
adresy 

 umí účelně propojovat písemné i pamětné 
počítání (i s použitím kalkulačky) 

 seznamuje se s jazykem písmen 

 počítá v některých jiných číselných soustavách 
(souvislost mezi písemnými algoritmy) 

 pamětné i písemné sčítání, odčítání, 
násobení 

 písemné odčítání obvyklým i 
modifikovaným způsobem, písemné 
násobení obvyklým i indickým způsobem 

 písemné dělení dvoumístným číslem (se 
zbytkem) 

 pohyb po číselné ose – propedeutika 
záporných čísel 

 používá písemné algoritmy i ve 

4. – 5. 
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 řeší jednoduché rovnice a soustavy rovnic, 
přičemž užívá i jazyk písmen 

 umí pomocí modelů řešit úlohy se závorkami 
v oboru celých čísel 

složitějších vazbách 

 převod záznamů situací z jednoho jazyka 
do jiného 

 pohyb po číselné ose včetně záporných 
čísel 

zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních 
operací v oboru přirozených čísel 

 provádí složitější operace na číselné ose 
(zahušťování, zvětšování, zmenšování, 
fragmentace, změna měřítka) 

 porovnávání čísel v různých prostředích  

 číselné řady 

 zaokrouhlování  

 měření a zaokrouhlování získaných údajů  

 číselné rytmy a pravidelnosti 

 sémantické modely čísel osy (horizontální 
i vertikální)  

 trojí role čísla na číselné ose (adresa, 
změna, vzdálenost) 

 figurální čísla 

4. – 5. 

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

 řeší slovní úlohy (i dynamické) včetně úloh s 
antisignálem 

 umí tvořit analogické úlohy 

 rozumí kombinatorickému pojetí násobení 

 buduje řešitelské strategie založené na použití 
simplifikace, izomorfizmu, zobecnění a 
substituce 

 využití aritmetických operací 
k modelování situací a procesů 
v prostředích sémantických a 
strukturálních 

 kombinatorické situace  

 pravděpodobnost 

 náhoda 

4. – 5. 

modeluje a určí část celku, používá 
zápis ve formě zlomku 

 nabývá zkušenosti relací na zlomcích a operací 
se zlomky 

 zlomky jako část celku 4. – 5. 

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

 provádí operace se zlomky 
 

 zlomky – porovnávání, sčítání, odčítání 4. – 5. 

přečte zápis desetinného čísla a vyznačí 
na číselné ose desetinné číslo dané 
hodnoty 

 rozumí číslu se dvěma desetinnými místy v 
některých sémantických kontextech a umí s 
nimi operovat 

 uspořádání desetinných čísel a jejich 
znázornění na číselné ose 

4. – 5. 

porozumí významu znaku „−“ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo 

 vyznačí záporné číslo na číselné ose 

 rozumí pojmu záporné celé číslo 

 záporné číslo 4. – 5. 
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vyznačí na číselné ose 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 

vyhledává, sbírá a třídí data  rozvíjí si algoritmické myšlení (program a 
podprogram) 

 rozumí jednoduchým kombinatorickým a 
pravděpodobnostním situacím 

 vytváří projekty orientované ke statistice (sběr 
dat a jejich základní zpracování) 

 evidence souboru dat tabulkou 

 doplňování scházejících údajů do 
strukturované tabulky  

 využití tabulky k porozumění 
pravděpodobnostních jevů 

 diagramy různých typů 

 organizační principy 

 průměr 

4. – 5. 

čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

 používá tabulky a grafy k modelování a řešení 
různých situací 

 tvoří obdobné úlohy 

 pracuje s daty: umí z náhodných jevů tvořit 
statistický soubor, eviduje soubor dat a 
organizuje je tabulkou i grafem 

 nabývá vhled do statistického souboru 

 závislosti v různých prostředích 
sémantických, strukturálních a 
geometrických 

 propedeutika statistiky a 
pravděpodobnosti 

 práce s parametrem jako propedeutika 
funkčního myšlení 

 evidence souboru dat tabulkou, 
organizačními principy 

 doplňování scházejících údajů do 
strukturované tabulky 

 sloupcový graf 

 využití tabulky k porozumění 
pravděpodobnostních jevů – Vennovy 
diagramy, vývojové diagramy 

4. – 5. 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 

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

 rozšiřuje zkušenosti s dalšími rovinnými útvary 
(např. úhel, nekonvexní mnohoúhelník) a tělesy 
i v prostředí čtverečkovaného papíru 

 umí sestrojit 2D i 3D útvary daných vlastností 
(jednoduché konstrukce) 

 aktivně používá některé geometrické jazyky 

 rovinné útvary: čtverec, obdélník, 
čtyřúhelník, pěti a šestiúhelník, 
trojúhelník – rovnoramenný, 
rovnostranný, pravoúhlý, kruh a kružnice 
v různých prostředích 

 krychlové stavby, jejich plány, půdorys a 

4. – 5. 
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 umí řešit jednoduché výpočtové i konstrukční 
úlohy o trojúhelníku i o některých 
čtyřúhelnících a pravidelných mnohoúhelnících 

nárys, proces konstrukce a přestavby 
krychlové stavby 

 koule, kužel, válec, kvádr, jehlan, čtyř- 
stěn 

 sítě těles 

 pravidelné mnohoúhelníky a jejich 
úhlopříčky 

 konvexní a nekonvexní mnohoúhelníky 

 klasifikace útvarů 

 šipkový i souřadnicový zápis rovinného 
útvaru 

 reprezentace úhlů 

sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku 
sečtením délek jeho stran 

 získává a prohlubuje zkušenosti s měřením v 
geometrii včetně některých jednotek 

 pozná různé jednoduché mnohoúhelníky 

 poznává pravidelné mnohoúhelníky, určuje 
jejich obvod, seznamuje se s jejich konstrukcí 

 měření a poměřování 

 evidence údajů 

 kmenové zlomky v kontextu části (úsečky, 
rovinného obrazce) 

4. – 5. 

sestrojí rovnoběžky a kolmice  rozvíjí představy o kolmosti, rovnoběžnosti, 
shodnosti, podobnosti, posunutí, otočení 

 seznamuje se s relací kolmost a rovnoběžnost 
ve 2D i 3D (modeluje) 

 má představu o vzájemné poloze přímek a 
rovin ve 3D 

 vzájemná poloha dvou přímek 

 popis konstrukce kolmic a rovnoběžek 

 konstrukce čtverce a obdélníku pomocí 
jejich úhlopříček 

 reprezentace úhlů pomocí hodin 

4. – 5. 

určí obsah obrazce pomocí čtvercové 
sítě a užívá základní jednotky obsahu 

 upevňuje představy o obvodu, obsahu a 
objemu 

 prohlubuje své zkušenosti s analýzou a 
syntézou skupiny rovinných útvarů 

 uvědoměle pracuje s jednotkami 

 parkety, dřívková geometrie 

 geodeska a čtverečkovaný papír, mřížový 
útvar  

 určování obsahu útvaru metodou 
rámování 

 měření: obvod, obsah, objem 

 jednotky délky, obsahu a objemu, včetně 
nestandardních jednotek 

 určování obvodu a obsahu 2D útvarů 

4. – 5. 
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 určování objemu, povrchu a kostry 
krychle a hranolu 

 sítě krychle, kvádru, tetraedru, 
trojbokého hranolu 

rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a 
určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru 

 rozvíjí představy o středové i osové 
souměrnosti 

 využívá čtverečkovaného papíru, jazyka šipek k 
propedeutice souřadnic v 2D 

 středová i osová souměrnost 

 symetrie v různých geometrických 
prostředích: výstaviště, cesty, mřížové i 
nemřížové objekty, parkety, dřívka, 
krychlové stavby a krychlová tělesa 

 osa úhlu 

4. – 5. 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 

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

 ovládá některé řešitelské strategie jako: pokus-
omyl, řetězení, od konce, vyčerpání všech 
možností, rozklad na podúlohy, simplifikace 

 objevuje zákonitost jako cestu k urychlení 
řešení úlohy 

 úlohy v různých prostředích 
sémantických, strukturálních a 
geometrických 

4. – 5. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární 

dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat 

je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. 

 

NÁZEV PŘEDMĚTU: INFORMATIKA 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

Obsahové, časové a organizační vyčlenění předmětu 

V předmětu Informatika jsou žáci vedeni k pochopení principu práce na počítači, ne k prostému pamatování postupů. Učí se vyhledávat, zpracovávat a 

využívat informace ve svém vzdělávání i v praktickém životě. Témata pro výuku jsou volena podle aktuálního ročního plánu s možností integrace do dalších 

předmětů.  

Časová dotace je 1 hodina v 5. ročníku. 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT  

Do vyučovacího předmětu Informatika jsou v 5. ročníku integrována tato průřezová témata: 

 

Osobnostní a sociální výchova: okruhy Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Mezilidské vztahy, Kooperace a kompetice, 

Poznávání lidí, Rozvoj schopnosti poznávání, Kreativita, Komunikace  

Výchova demokratického občana: okruh Občanská společnost a škola  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: okruh Objevujeme Evropu a svět  
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Lidské vztahy: uplatňování principu slušného chování (základní morální normy) 

Mediální výchova: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ  

Kompetence k učení  

Učitel vede žáky k tomu, aby při práci s počítačem plánovali a volili vhodné metody a strategie, aby vyhledané informace ověřovali, kriticky hodnotili, třídili a 

pochopili v potřebném kontextu, aby je dokázali využít i v budoucnosti. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali výpočetní techniku využívat účelně a aby 

dokázali kriticky zhodnotit výsledky svého učení, diskutovat o nich a vyvodit závěry pro další práci. 

Kompetence k řešení problémů  

Učitel vede žáky k tomu, aby při chybových hlášeních počítače rozpoznali a pochopili problém a s pomocí vlastního úsudku a zkušeností volili přiměřené 

řešení, aby hledali různé varianty práce zejména při přechodu mezi různými druhy textových a grafických editorů a aby při zpracování dat dokázali 

kombinovat funkce různých textových a grafických editorů či aplikací. 

Kompetence komunikativní  

Učitel vede žáky k porozumění pokynům a pravidlům práce s počítačem, aby vhodně reagovali, dokázali zformulovat a sdělit svůj názor, vhodně 

argumentovat. Žáci jsou vedeni k tomu, aby porozuměli různým typům textů a obrazových záznamů, dokázali odlišit spolehlivé zdroje od nespolehlivých a 

tvořivě s nimi pracovat, aby využívali informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem a aby 

zvládnutí komunikačních prostředků využívali ke komunikaci a utváření vztahů a spolupráci s ostatními lidmi.  

Kompetence sociální a personální  

Žáci jsou vedeni k tomu, aby chápali potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňovali zkušenosti druhých lidí, respektovali 

různá hlediska a čerpali poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. Učitel podporuje u žáků vytváření si pozitivní představy o sobě samém, která 

podporuje jejich sebedůvěru a samostatnost.  
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Kompetence občanské  

Učitel vede žáky k tomu, aby např. na diskusních fórech či chatu respektovali přesvědčení druhých lidí, vážili si jejich vnitřních hodnot, byli schopni vcítit se 

do situací ostatních lidí, odmítali útlak a hrubé zacházení, uvědomovali si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, aby chápali základní 

principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, byli si vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo školu.  

Kompetence pracovní  

Učitel vede žáky k tomu, aby materiály, nástroje a vybavení využívali bezpečně, dodržujíc vymezená pravidla, aby se dokázali adaptovat na změněné nebo 

nové pracovní podmínky a aby přistupovali k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i 

z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých. 

 

INFORMATIKA 
Očekávané výstupy 1. a 2. období  
(1. – 5. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma Ročník 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 

využívá základní standardní funkce 
počítače a jeho nejběžnější periferie 

 je seznámen se základními pojmy a funkcemi 

 zná jednoduchou údržbu počítače 

 využívá přídavná zařízení 

 je seznámen s postupy při běžných problémech 
s hardware a software 

 zná základní prvky systému 

 ovládá spuštění a vypnutí počítače 

 spouští a zavírá programy 

 zná pravidla při práci s počítačem 

 umí ukládat soubory 

 základní pojmy a funkce při práci s výpočetní 
technikou (struktura, funkce a popis počítače 
a přídavných zařízení) 

 operační systémy a jejich základní funkce 

 jednoduchá údržba PC 

 postupy při běžných problémech s hardware 
a software 

 multimediální využití počítače 

 zásady bezpečnosti práce a prevence 
zdravotních rizik spojených s dlouhodobým 
využíváním výpočetní techniky 

5. 

respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardwarem i softwarem a postupuje 
poučeně v případě jejich závady 

5. 

chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím 

5. 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 

při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty 

 umí spustit internet 

 zná nejznámější internetové vyhledávače 

 internet 

 zásady bezpečnosti pohybu na internetu 

5. 
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 hledá různé cesty pro vyhledávání stejné 
informace 

 metody a nástroje vyhledávání informací 

vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích 

 vyhledává informace za účelem jejich 
praktického využití 

 vyhledávání informací o počasí, spojích, 
informací o studiu atd. 

5. 

komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení 

 přihlašuje se do své emailové schránky 

 ovládá složku doručená pošta, přečte si mail, 
otevře přílohu, odpoví 

 napíše nový email 

 chat 

 základní způsoby komunikace  

 e-mail – založení emailové schránky a její 
užívání 

 chat 
 

5. 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 

pracuje s textem a obrázkem v 
textovém a grafickém editoru 

 je seznámen se základními funkcemi grafického 
a textového editoru 

 je seznámen se s formáty souborů (doc, gif, jpg) 

 základní funkce textového a grafického 
editoru 

 formáty souborů (doc, gif, jpg) 

5. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A JEHO SVĚT  

 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se 

člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k 

dovednostem pro praktický život. Důležitý je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, 

způsobů jednání a rozhodování. Klademe důraz na propojení s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků. 

 

NÁZEV PŘEDMĚTU: PRVOUKA  

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

Obsahové, časové a organizační vyčlenění předmětu 

Vyučovací předmět prvouka je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Je vytvořen jako souvislý předmět od 1. do 3. ročníku. Vzdělávání rozvíjí 

poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci jevy 

a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s 

místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských 

výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se 

žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situací ohrožení), učí se 

vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se 

žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných 

Vzdělávací obsah předmětu Prvouka je členěn do těchto pěti tematických okruhů:  

 Místo, kde žijeme  

 Lidé kolem nás 
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 Lidé a čas 

 Rozmanitost přírody 

 Člověk a jeho zdraví 

Časové dotace jsou v 1. – 2. ročníku 2 hodiny týdně, ve 3. ročníku 3 hodiny týdně. 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT  

Do vyučovacího předmětu prvouka jsou v 1. – 3. ročníku integrována tato průřezová témata: 

 

Osobnostní a sociální výchova: okruhy Rozvoj schopnosti poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Poznávání lidí, Mezilidské 

vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje a praktická etika. 

Výchova demokratického občana: okruhy Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát, Formy participace občanů v politickém 

životě, Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: okruh Evropa a svět nás zajímá  

Multikulturní výchova: okruhy Kulturní diferenciace, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita  

Environmentální výchova: okruhy Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí  

Mediální výchova: okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Stavba mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ  

Kompetence k učení  
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Učitel pomáhá žákům třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií, vede žáky k používání správné terminologie a symboliky. Používá metody, při 

kterých žáci pozorují přírodu, zaznamenávají a hodnotí výsledky pozorování, používá při výuce vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou 

literaturu. Žáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět. 

Kompetence k řešení problémů  

Žáci si na modelových situacích osvojují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti 

druhých. Učitel vede žáky pomocí her k poznávání jejich jedinečnosti, používá metody, při kterých žáci docházejí k samostatným objevům, řešením a 

závěrům. Umožňuje žákům pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod. a využívat různých informačních zdrojů  

Kompetence komunikativní  

Učitel umožňuje žákům pojmenovávat pozorované skutečnosti a zachycovat je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech. Podporuje u žáků prezentaci 

jejich myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, argumentaci, vzájemné naslouchání a zdůvodňování závěrů. Učitel vytváří příležitosti k prezentaci či 

interpretaci různých textů, obrazových materiálů a jiných forem záznamů. Používá takovou organizaci výuky, při které si žáci mohou vzájemně radit a 

pomáhat. Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech.  

Kompetence komunikativní  

Učitel umožňuje žákům pojmenovávat pozorované skutečnosti a zachycovat je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech. Podporuje u žáků prezentaci 

jejich myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, argumentaci, vzájemné naslouchání a zdůvodňování závěrů. Vytváří příležitosti k prezentaci či interpretaci 

různých textů, obrazových materiálů a jiných forem záznamů. Učitel používá takovou organizaci výuky, při které si žáci mohou vzájemně radit a pomáhat. 

Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech. 

Kompetence sociální a personální  

Učitel zadává úlohy, při kterých mohou žáci pracovat společně, vede žáky k efektivní spolupráci na řešení problémů. Zařazuje metody, ve kterých se žáci učí 

věcně argumentovat. Vede žáky k respektování různých názorů a oceňování jejich přínosů. Zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků  

Kompetence občanské  

Učitel vyžaduje na žácích dodržování pravidel slušného chování a odpovědnost za chování v souvislosti s ochranou životního prostředí a ochranou památek 
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PRVOUKA 
Očekávané výstupy 1. období  
(1. – 3. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma Ročník 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

vyznačí v jednoduchém plánu místo 
svého bydliště a školy, cestu na určené 
místo a rozliší možná nebezpečí 
v nejbližším okolí 

 orientuje se v budově školy a respektuje 
dohodnutá pravidla bezpečného chování  

 rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 
školy a na cestě do jídelny 

 uvede plnou adresu svého bydliště 

 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště, cestu na určené místo 

 popíše cestu z místa svého bydliště do školy, 
orientuje se podle dominant a důležitých 
orientačních bodů v okolí školy 

 domov 

 adresa 

 prostředí domova  

 orientace v místě bydliště a v okolí školy 

 škola  

 prostředí školy  

 činnosti ve škole  

 okolí školy a bezpečná cesta do školy  

 město, místní krajina  

 části města, význačné budovy, dopravní síť 

 mapa 

 okolní krajina 

 živá a neživá příroda v okolí 
 

1. – 3. 

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

 pozoruje a popíše cestu ke zdravotnímu 
středisku, k obchodu, na autobusovou 
zastávku 

 pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí 

 začlení své město do kraje ČR, pozoruje a 
popíše změny v nejbližším okolí  

 ukáže na mapě hlavní zeměpisné dominanty v 
místní krajině, vodní toky a plochy, silnice, 
železniční trať 

1. – 3. 

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

 rozpozná objekty živé a neživé přírody od 
umělých 

 vyjádří svůj vztah k přírodním a umělým 
prvkům v okolní krajině 

1. – 3. 

LIDÉ KOLEM NÁS 

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy 
v rodině, role rodinných příslušníků 

 rozliší základní i širší příbuzenské vztahy v 
rodině  

 rodina  1. – 3. 
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a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci 
k přirozeným odlišnostem spolužáků 
i jiných lidí, jejich přednostem 
i nedostatkům 

 uvede příklady rozdělení rolí v rodině a práva 
i povinnosti s nimi spjaté 

 pozoruje přednosti spolužáků a vyjmenuje je 

 vyjmenuje možnosti jak řešit spory  

 zhodnotí nevhodné chování, za pomoci 
učitele, nalézá řešení, uplatňuje domluvená 
pravidla školy a třídy 

 postavení jedince v rodině, příbuzenské 
vztahy  

 právo a spravedlnost  

 práva a povinnosti  

 práce  

 práce doma, povolání  

 soužití lidí  

 mezilidské vztahy, komunikace  

 chování lidí  

 pravidla slušného chování 

 pracovní činnosti, práce fyzická a duševní  

 tolerance k odlišnostem 

odvodí význam a potřebu různých 
povolání a pracovních činností 

 uvede, jak pomáhá doma  

 pojmenuje některá povolání   

 rozlišuje různé pracovní činnosti  

 zhodnotí svoji odvedenou práci  

 popíše povolání svých rodičů 

 odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností 

1. – 3. 

LIDÉ A ČAS 

využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj 
v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

 jmenuje činnosti ze svého denního režimu, 
které obvykle vykonává v určitou hodinu 

 orientuje se v čase  

 určí čas podle hodin a kalendáře  

 pojmenuje názvy dnů, měsíců, ročních 
období, jednoduše je charakterizuje 

 naplánuje si činnost s ohledem na potřebný 
čas  

 přečte hodiny na ciferníku a převede na 
digitální čas  

 orientuje se v jízdním řádě autobusu 

 orientace v čase  

 části dne, celé hodiny, dny v týdnu  

 režim dne  

 roční období  

 kalendář 

 regionální památky  

 současnost a minulost v našem životě  

 narozeniny, oslavy v rodině 

 významné dny 

 volný čas  

 proměny způsobu života 

 průběh lidského života  

 tradice v rodině 

 práce a zvyky lidí dříve a dnes 

 regionální památky 

1. – 3. 

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

 navštíví významné regionální místo 

 navštíví některou kulturní či historickou 
památku v regionu přiřadí některou pověst k 
místu, kde žije 

 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události 

1. – 3. 
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regionu, interpretuje některé pověsti nebo 
báje spjaté s místem, v němž žije 

uplatňuje elementární poznatky o sobě, 
o rodině a činnostech člověka, o lidské 
společnosti, soužití, zvycích a o práci 
lidí; na příkladech porovnává minulost 
a současnost 

 podílí se na vytvoření společných pravidel 
třídy - vyjmenuje společná pravidla třídy a 
usiluje o jejich dodržování  

 orientuje se ve využití předmětů denní 
potřeby a předmětů pro práci a zábavu 
uvede, co se pojí s některými významnými 
dny 

 vypráví o způsobu slavení Vánoc a Velikonoc v 
rodině, vyjmenuje některé zvyky a obyčeje 

 sleduje data narození členů rodiny i data 
jiných významných dnů a popíše, co se s nimi 
pojí  

 orientuje se v etapách průběhu lidského 
života, v lidských potřebách a životních 
projevech 

 na příkladech porovná minulost a současnost 
života lidí (práce, zvyky)  

1. – 3. 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

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

 pozoruje a porovnává proměny přírody v 
jednotlivých ročních obdobích a vypráví o 
nich 

 životní podmínky  

 počasí  

 vesmír a Země  

 roční období  

 den a noc  

 rostliny, houby, živočichové  

 průběh a způsob života  

 význam v přírodě a pro člověka  

 neživá příroda  

 látky a jejich vlastnosti 

 význam v přírodě a pro člověka  

1. – 3. 

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

 vyjmenuje základní druhy stromů v okolí školy 
a roztřídí je podle nápadných znaků  

 u vybraných druhů zeleniny označí části 
rostlin, jež jíme; rozliší zeleninu od ovoce 

 vyjmenuje domácí zvířata a popíše jejich 
užitek pro člověka 

 pozná zástupce některých rostlin a živočichů 
podle jejich typických znaků uvede 
charakteristické znaky a projevy známých 

1. – 3. 
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živočichů a rostlin  

 vypěstuje nenáročnou rostlinu  

 uplatňuje pravidla bezpečnosti při kontaktu s 
neznámými rostlinami a živočichy   

 roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků  

 uvede příklady rostlin a živočichů 
vyskytujících se v okolí  

 určí známé dřeviny a byliny podle některých 
částí  

 pojmenuje volně žijící, hospodářská a domácí 
zvířata a porovná rozdíly mezi nimi 

 látky a jejich vlastnosti  

 změny vlastností látek 

provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné 
a rozdílné vlastnosti a změří základní 
veličiny pomocí jednoduchých nástrojů 
a přístrojů 

 provádí jednoduché pokusy: měření, vážení 

 na základě pokusů určuje společné a rozdílné 
vlastnosti známých látek  

 popíše změny některých látek zjištěné 
pokusem   

 změří základní veličiny pomocí jednoduchých 
nástrojů a přístrojů   

1. – 3. 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

uplatňuje základní hygienické, režimové 
a jiné zdravotně preventivní návyky 
s využitím elementárních znalostí o 
lidském těle; projevuje vhodným 
chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

 popíše svůj obvyklý denní režim  

 uplatňuje základní návyky osobní hygieny, 
pravidelně je řadí do denního režimu  

 pojmenuje základní části lidského těla 

 pojmenuje ty činnosti ve svém obvyklém 
denním režimu, které by měl omezit nebo 
naopak přidat (čas učení, práce, hry, 
odpočinek, pohyb) 

 volí vhodnou skladbu jídelníčku 

  uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle  

 péče o zdraví  

 denní režim  

 pitný režim  

 zdravá strava  

 intimní hygiena  

 hygiena odívání  

 aktivní pohyb  

 lidské tělo - základní stavba  

 osobní bezpečí  

 zásady bezpečného chování  

 krizové situace (šikana, týrání, sexuální 

1. – 3. 
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 vhodným chováním a činnostmi projevuje 
vztah ke zdraví 

zneužívání)  

 osobní bezpečí  

 bezpečné chování v rizikových situacích  

 bezpečné chování v silničním provozu  

 situace hromadného ohrožení   

 nemoc, drobné poranění a úrazy  

 první pomoc  

 důležitá telefonní čísla  

 cestování dopravními prostředky  

 situace hromadného ohrožení 

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 

 svým chováním neohrožuje zdraví své a zdraví 
jiných 

 vysvětlí nebezpečí nevhodné manipulace s 
elektrickými spotřebiči, neznámými předměty  

 poskytne první pomoc při drobném poranění   

 vyjmenuje základní pravidla pro chodce a 
cyklisty  

 zná význam dopravních značek pro chodce a 
cyklisty 

 v případě zdravotních obtíží, úrazu nebo 
ohrožení, přivolá pomoc dospělé osoby v 
případě ohrožení, šikany… ví, na koho se 
obrátit (rodiče, učitelé, příbuzní, linka důvěry, 
dětské krizové centrum)  

 najde čísla na policii, sanitku, hasiče, tísňové 
volání   

1. – 3. 

chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne 
komunikaci, která je mu nepříjemná; 
v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby 
komunikace s operátory tísňových linek 

 v modelových situacích předvede vhodné 
chování v ohrožujících situacích  

 uvědomuje si, že existují lidé, kteří jsou 
schopni záměrně ublížit 

 za doprovodu dospělého přechází po 
přechodu pro chodce, před přecházením se 
rozhlédne; na místě se semaforem přechází 
na zelenou  

 při cestě dopravním prostředkem dodržuje 
pravidla bezpečnosti a slušnosti 

 uvědomuje si, že nesmí bez svolení nikam 
odejít, především s neznámou osobou, 
zůstávat s cizí osobou, otevírat byt cizí osobě 

 zná zpaměti telefonní čísla policie, záchranné 

1. – 3. 

http://www.skolanapohodu.cz/


 

Základní škola Na Pohodu, se sídlem Dvorní 667/35, 696 18 Lužice 
www.skolanapohodu.cz, info@skolanapohodu.cz 

65 
 

služby, hasičů., linky důvěry, ví jak vést 
telefonní hovor v krizové situaci 

reaguje adekvátně na pokyny 
dospělých při mimořádných událostech 

 reaguje na pokyny učitele, respektuje 
dohodnuté signály  

 uvede plnou adresu svého bydliště 

 v modelových situacích mimořádných 
ohrožení reaguje vhodně na pokyny 
dospělých 

1. – 3. 
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NÁZEV PŘEDMĚTU: VLASTIVĚDA  

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

Obsahové, časové a organizační vyčlenění předmětu 

Vyučovací předmět Vlastivěda navazuje na prvouku, spadá do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Hlavním smyslem předmětu je vybavit budoucího 

občana dostatečně pevnými základy jeho osobní a národní identity, vytvořit mu podmínky pro jeho pozdější orientaci ve společnosti. Základem je osobní 

prožitek dětí a názornost ve vyučování. Výuka je doplňována výlety, tematickými dny, exkurzemi, besedami, návštěvami muzeí aj.  

Žáci jsou vedeni k zvládnutí práce s mapou. Pracují s různými typy map, se kterými se mohou setkat v praktickém životě. Cvičí se ve schopnosti prostudovat 

krátký text, nalézt v něm podstatnou informaci, zapsat krátké poznámky, zhotovit náčrtek, záznam z vycházky či exkurze. 

Vyučovací předmět Vlastivěda je vyučován ve 4. a 5. ročníku a časová dotace jsou 2 hodiny týdně v obou ročnících. 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT  

Do vyučovacího předmětu Vlastivěda jsou ve 4. a 5. ročníku integrována tato průřezová témata: 

 

Osobnostní a sociální výchova: okruhy Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Mezilidské vztahy a kompetence, Poznávání lidí  

Výchova demokratického občana: okruhy Občanská společnost a škola  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: okruh Evropa a svět nás zajímá  

Multikulturní výchova: Lidské vztahy  

Environmentální výchova: okruhy Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí  
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ  

Kompetence k učení  

Učitel pomáhá žákům třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií, vede žáky k používání správné terminologie a symboliky. Používá metody, při 

kterých žáci pozorují přírodu, zaznamenávají a hodnotí výsledky pozorování, používá při výuce vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou 

literaturu. Žáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět. 

Kompetence k řešení problémů  

Učitel vede žáky k vytváření myšlenkových schémat a umožňuje žákům hledat vlastní řešení a pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod. a 

využívat různých informačních zdrojů  

Kompetence komunikativní  

Učitel učí žáky používat odborné termíny. Umožňuje žákům využívat informační a komunikační prostředky.  

Kompetence sociální a personální  

Učitel zadává úlohy, při kterých mohou žáci pracovat společně, vede žáky k efektivní spolupráci na řešení problémů. Zařazuje metody, ve kterých se žáci učí 

věcně argumentovat. Vede žáky k respektování různých názorů a oceňování jejich přínosů. Zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků. Učitel umožňuje 

žákům realizovat vlastní projekty. 

Kompetence občanské  

Učitel vede žáky k vnímání environmentálních problémů v okolí bydliště a školy a k promýšlení možností jejich řešení, umožňuje žákům poznávat kulturní 

tradice a dědictví. 

Kompetence pracovní 

Učitel vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, rozvíjí u žáků systematičnost a vytrvalost při vypracování zadaných 

samostatných i skupinových úkolů. 
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VLASTIVĚDA 
Očekávané výstupy 2. období  
(4. – 5. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma Ročník 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

určí a vysvětlí polohu svého bydliště 
nebo pobytu vzhledem ke krajině a 
státu 

 určí polohu Prahy v rámci ČR  

 vyhledá na mapě místo pobytu 

 okolní krajina  

 světové strany  

 kompas  

 orientace podle turistické mapy  

 chování v přírodě  

 mapy obecně zeměpisné a tematické  

 obsah, grafika, vysvětlivky  

 regiony ČR   

 Praha a vybrané oblasti ČR  

 Česká republika: přírodní podmínky, 
surovinové zdroje, výroba, služby, obchod, 
města; sousední státy  

 Evropa a svět  

 světadíly  

 obec (město), místní krajina  

 Praha v rámci ČR (významné památky a 
budovy, dopravní síť, příroda, osídlení, 
hospodářství, kultura, historie, správní 
uspořádání) 

 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  

 kontinenty, evropské státy, EU, cestování 

 zážitky z cest  

 naše vlast: státní symboly; základy státního 
zřízení a politický systém ČR 

4. – 5. 

určí světové strany v přírodě i podle 
mapy, orientuje se podle nich a řídí se 
podle zásad bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě 

 určí hlavní světové strany podle kompasu  

 určí světové strany v přírodě  

 určí světové strany podle mapy  

 orientuje se v přírodě podle turistické mapy  

 dodržuje pravidla bezpečného a 
ohleduplného chování v přírodě 

4. – 5. 

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

 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy 
map 

 vysvětlí význam barev na mapě  

 vyhledá v legendě mapy vysvětlivky  

 na mapě ČR i Evropy vyhledá jednoduché 
údaje o přírodních podmínkách a sídlech naší 
republiky  

 vyjmenuje a vyhledá na mapě sousední státy 
ČR 

 na mapě vyhledá jednotlivé světadíly a 
světové oceány, evropské státy a jejich města  

 vyhledá informaci, zda stát je či není členem 
EU  

 jednoduše vysvětlí význam EU 

4. – 5. 

vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství 
a kultury, jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, 

 zná významné památky a budovy Prahy  

 vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a kultury  

 jednoduchým způsobem posoudí jejich 
význam z hlediska přírodního, historického, 

4. – 5. 
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správního a vlastnického politického, správního a vlastnického   

zprostředkuje ostatním zkušenosti, 
zážitky a zajímavosti z vlastních cest 
a porovná způsob života a přírodu v 
naší vlasti i v jiných zemích 

 vypráví ostatním o zážitcích a zajímavostech z 
cest (kultura, zvyky, odlišnosti apod.) 

4. – 5. 

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

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

4. – 5. 

LIDÉ KOLEM NÁS 

vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí 
a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, 
mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci 
(městě) 

 podílí se na vyvozování společných pravidel  

 dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi 
chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)  

 z vlastních zkušeností vypráví o vztazích 
v rodině (dobrých i špatných) a rozezná je  

 je ochoten spolupracovat se spolužáky, 
projevuje úctu ke starším 

 soužití lidí  

 pravidla soužití  

 právo a spravedlnost  

 práva a povinnosti žáků školy  

 rodina, vztahy v rodině, postavení jedince v 
rodině  

 život a funkce rodiny 

 mezigenerační vztahy  

 chování lidí  

 vlastnosti lidí  

 pravidla slušného chování  

 tolerance k odlišnostem  

 spolupráce  

 vlastnictví  

 peníze, nákupy 

 soužití lidí  

 mezilidské vztahy, komunikace, obchod, firmy, 
zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc 
nemocným, sociálně slabým  

 principy demokracie  

 právo a spravedlnost  

 základní lidská práva a práva dítěte, práva a 

4. – 5. 

rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, 
obhájí a odůvodní své názory, připustí 
svůj omyl a dohodne se na společném 
postupu řešení 

 respektuje, že lidé jsou různí, mají odlišné 
názory, vlastnosti, vkus (kořeny v rodinné 
výchově)  

 dohodne se na společném přístupu a řešení 
se spolužáky   

4. – 5. 

rozpozná ve svém okolí jednání a 
chování, která se už nemohou tolerovat 
a která porušují základní lidská práva 
nebo demokratické principy 

 na základě vlastních zkušeností usuzuje, co je 
správné a co špatné  

 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která porušují základní lidská práva  

 respektuje práva a povinnosti dětí, žáků, školy 
(školní řád), rodičů  

 uvědomuje si, že každý má právo na ochranu 
soukromého vlastnictví, ale i duševních 
hodnot   

4. – 5. 

orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných 

 používá peníze v běžných situacích 

 rozliší různé formy vlastnictví 

4. – 5. 
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situacích, odhadne a zkontroluje cenu 
nákupu a vrácené peníze, na příkladu 
ukáže nemožnost realizace všech 
chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, 
kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

 poznává hodnotu peněz 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  

 základní globální problémy  

 významné sociální problémy, problémy 
konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi 
lidmi 

 globální problémy přírodního prostředí 

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

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

4. – 5. 

LIDÉ A ČAS 

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

 charakterizuje svými slovy způsob života 
starých národů  

 uvede rozdíl mezi životem různých časových 
období 

 vyjádří rozdíl mezi pověstí a historickou 
skutečností 

 charakterizuje svými slovy společenský, 
kulturní a politický život českých zemí koncem 
19. století a počátkem 20. století  

 objasní vznik Československé republiky  

 vysvětlí život v českých zemích v době 
nacistické okupace  

 srovnává a hodnotí způsob života lidí v 
jednotlivých historických obdobích 

 orientace v čase a časový řád  

 život v minulosti a současnosti  

 báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, 
domov, vlast, rodný kraj, pověst, skutečnost  

 současnost a minulost v našem životě  

 nejstarší osídlení naší vlasti 

 Slované 

 staré pověsti a historická skutečnost 

 první státní útvary na našem území Velká 
Morava; český přemyslovský stát; počátky 
křesťanství, Cyril a Metoděj; svatý Václav; 
počátky českého království; český stát za Karla 
IV., hospodářský rozkvět, rozvoj vzdělanosti, a 
kultury; české země v době husitství, v době 
Jiřího z Poděbrad; Rudolfa II. a v období 
habsburské monarchie 

 nejvýznamnější události a osobnosti, způsob 
života lidí v těchto historických obdobích 

 dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, 

4. – 5. 

využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí 
a galerií jako informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti; zdůvodní základní 
význam chráněných částí přírody, 
nemovitých i movitých kulturních 

 charakterizuje svými slovy změny způsobu 
života v průběhu dějin  

 navštíví skanzen, knihovnu, muzeum nebo 
galerii  

 vyhledá určité informace, kterými ověří nebo 

4. – 5. 
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památek doloží historická fakta  

 zdůvodní důležitost péče o kulturní památky 
státu   

letopočet, generace  

 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 

rozeznává současné a minulé a 
orientuje se v hlavních reáliích 
minulosti a současnosti naší vlasti 
s využitím regionálních specifik 

 jmenuje první státní útvary na našem území  

 zhodnotí hospodářský a kulturní rozvoj v 
různých časových obdobích českého státu  

 popíše způsob života obyvatelstva  

 jmenuje významné osobnosti dané doby  

 vypráví o způsobu života lidí v této době 

4. – 5. 

srovnává a hodnotí na vybraných 
ukázkách způsob života a práce předků 
na našem území v minulosti a 
současnosti s využitím regionálních 
specifik 

 poznává rozdíly etnických a kulturních skupin  

 srovnává projevy kultury 

4. – 5. 

objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů 

 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů 

4. – 5. 
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NÁZEV PŘEDMĚTU: PŘÍRODOVĚDA  

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

Obsahové, časové a organizační vyčlenění předmětu 

Vyučovací předmět Přírodověda navazuje na prvouku, spadá do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.  

Opírá se o vybrané poznatky různých přírodovědných oborů a svým pojetím směřuje k získávání takových dovedností a vědomostí, které žákům umožní dále 

aktivně poznávat člověka a jím ovlivňovanou přírodu. Vede žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě a k hledání vlastních možností aktivní ochrany životního 

prostředí.  

Výuka je doplňována výlety, tematickými dny, exkurzemi, besedami, návštěvami muzeí aj. 

Vyučovací předmět Přírodověda je vyučován ve 4. a 5. ročníku a časová dotace jsou 2 hodiny týdně v obou ročnících. 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT  

Do vyučovacího předmětu Přírodověda jsou ve 4. a 5. ročníku integrována tato průřezová témata: 

 

Osobnostní a sociální výchova: okruhy Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Mezilidské vztahy a kompetence, Poznávání lidí  

Výchova demokratického občana: okruhy Občanská společnost a škola  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: okruh Evropa a svět nás zajímá  

Multikulturní výchova: Lidské vztahy  

Environmentální výchova: okruhy Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí  
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ  

Kompetence k učení  

Učitel pomáhá žákům třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií, vede žáky k používání správné terminologie a symboliky. Používá metody, při 

kterých žáci pozorují přírodu, zaznamenávají a hodnotí výsledky pozorování, používá při výuce vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou 

literaturu. Žáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět. 

Kompetence k řešení problémů  

Učitel vede žáky k vytváření myšlenkových schémat a umožňuje žákům hledat vlastní řešení a pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod. a 

využívat různých informačních zdrojů.  

Kompetence komunikativní  

Učitel učí žáky používat odborné termíny. Umožňuje žákům využívat informační a komunikační prostředky.  

Kompetence sociální a personální  

Učitel zadává úlohy, při kterých mohou žáci pracovat společně, vede žáky k efektivní spolupráci na řešení problémů. Zajímá se o názory, náměty a 

zkušenosti žáků. Učitel umožňuje žákům realizovat vlastní projekty. 

Kompetence občanské  

Učitel vede žáky k vnímání environmentálních problémů v okolí bydliště a školy a k promýšlení možností jejich řešení, umožňuje žákům poznávat kulturní 

tradice a dědictví. 

Kompetence pracovní 

Učitel vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, rozvíjí u žáků systematičnost a vytrvalost při vypracování zadaných 

samostatných i skupinových úkolů. 

 

http://www.skolanapohodu.cz/


 

Základní škola Na Pohodu, se sídlem Dvorní 667/35, 696 18 Lužice 
www.skolanapohodu.cz, info@skolanapohodu.cz 

74 
 

PŘÍRODOVĚDA 
Očekávané výstupy 2. období  
(4. – 5. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma Ročník 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

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

 uvede příklady a vysvětlí propojenost živé a 
neživé přírody  

 pozoruje organismy v botanické a 
zoologické zahradě  

 vysvětlí význam chráněných území, 
zoologických zahrad, botanických zahrad   

 základní společenstva, rozmanitost života  

 význam, vzájemné vztahy mezi organismy  

 znaky života, životní potřeby a projevy  

 výživa, stavba těla  

 skupiny rostlin a živočichů  

 ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci, někteří 
bezobratlí živočichové  

 nerosty, horniny, půda  

 vznik půdy a její význam  

 hospodářský význam hornin a nerostů 

 zvětrávání  

 ochrana životního prostředí, rostlin a živočichů  

 látky a jejich vlastnosti  

 změny látek a skupenství, vlastnosti, 
porovnávání, měření, pokusy 

 Vesmír a Země - sluneční soustava, den a noc, 
roční období) 

 voda a vzduch - vlastnosti, složení, proudění 
vzduchu, význam pro život  

 životní podmínky – rozmanitost podmínek 
života na Zemi; význam ovzduší, vodstva, půd, 
rostlinstva a živočišstva, podnebí a počasí  

 rostliny, houby, živočichové  

 životní potřeby a projevy, průběh a způsob 
života, výživa, stavba těla u některých 
nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro 
člověka  

4. – 5. 

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

 popíše postavení Země, Slunce a planet ve 
Sluneční soustavě  

 vysvětlí střídání dne a noci jako důsledku 
otáčení Země kolem své osy  

 vysvětlí vliv obíhání Země kolem Slunce na 
střídání ročních období 

4. – 5. 

zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní 
podstatné vzájemné vztahy mezi 
organismy a nachází shody a rozdíly 
v přizpůsobení organismů prostředí 

 pozoruje základní společenstva v přírodě  

 hodnotí rozmanitost života ve vybraných 
přírodních celcích (les, louka, zahrada, 
potok, rybník) 

 popíše základní oblasti Země (studené, 
mírné, teplé)  

 uvede základní rozdíly v rozvoji života na 
různých místech na Zemi 

4. – 5. 

porovnává na základě pozorování 
základní projevy života na konkrétních 
organismech, prakticky třídí organismy 
do známých skupin, využívá k tomu 
i jednoduché klíče a atlasy 

 jednoduše popíše stavbu těla rostlin, hub a 
živočichů  

 uvede jejich základní projevy života  

 vysvětlí výživu rostlin  

 rozdělí rostliny na kulturní a plané, 
jednoleté, dvouleté a vytrvalé, byliny, 
dřeviny, léčivé rostliny 

 porovnává na základě pozorování základní 

4. – 5. 
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projevy života na konkrétních organismech  

 prakticky třídí organismy do známých skupin  

 využívá jednoduché klíče a atlasy 

 třídění organismů do skupin  

 rovnováha v přírodě  

 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  

 látky a jejich vlastnosti - třídění látek, změny 
látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání 
látek a měření veličin s praktickým užíváním 
základních jednotek  

 

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

 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka 
v přírodě z hlediska jejich dopadu na 
přírodní prostředí  

 vyjmenuje některé ohrožené druhy 
živočichů a rostlin 

4. – 5. 

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

 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 
mimořádných událostí 

 v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit 

4. – 5. 

založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí 
výsledky pokusu 

 založí jednoduchý pokus  

 naplánuje a zdůvodní postup  

 vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

4. – 5. 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

využívá poznatků o lidském těle 
k vysvětlení základních funkcí 
jednotlivých orgánových soustav a 
k podpoře vlastního zdravého způsobu 
života 

 popíše lidský organismus, povrch těla, oporu 
těla, pohyb, trávicí a řídící soustavu  

 vysvětlí základní funkci jednotlivých 
orgánových soustav  

 srovná základní rozdíly ve stavbě těla muže 
a ženy včetně pohlavních orgánů 

 uvede základní složky potravin a orientuje 
se v jejich významu pro organismus  

 zná souvislosti mezi vysokou spotřebou 
tučných, sladkých, slaných pokrmů a 
civilizačními chorobami 

 lidské tělo  

 životní potřeby a projevy, základní stavba a 
funkce, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou  

 péče o zdraví, zdravá výživa  

 denní režim, pitný režim, pohybový režim, 
zdravá strava; první pomoc, předcházení úrazů  

 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  

 situace hromadného ohrožení 

4. – 5. 

rozlišuje jednotlivé etapy lidského 
života a orientuje se ve vývoji dítěte 
před a po jeho narození 

 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho 
narození 

4. – 5. 

účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,  účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 4. – 5. 
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zábavu a odpočinek podle vlastních 
potřeb s ohledem na oprávněné nároky 
jiných osob 

zábavu a odpočinek  

 vhodně naplňuje svůj denní režim 

uplatňuje účelné způsoby chování 
v situacích ohrožujících zdraví 
a v modelových situacích simulujících 
mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 
odpovídající závěry pro své chování 
jako chodec a cyklista 

 rozpozná možná nebezpečí ohrožující zdraví  

 uplatňuje právo na své bezpečí a ví, že mu 
nikdo nesmí ubližovat ani ho týrat   

 v modelových situacích ví, jak se zachová v 
krizové situaci  

 ví o existenci linky bezpečí  

 reaguje vhodně v případě ohrožení 

4. – 5. 

předvede v modelových situacích 
osvojené jednoduché způsoby odmítání 
návykových látek 

 v modelových situacích zná jednoduché 
způsoby odmítnutí návykových látek 

 uvědomuje si nebezpečnost jejich užívání 

4. – 5. 

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

 uplatňuje zásady zdravé výživy, dostatek 
odpočinku, optimální délky spánku, 
přiměřený pohyb 

 zhodnotí skladbu jídelníčku  

 vysvětlí význam pohybové aktivity  

 dodržuje hygienické návyky 

4. – 5. 

rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou 
pomoc 

 v modelových situacích ošetří drobná 
poranění a zajistí lékařskou pomoc   

4. – 5. 

uplatňuje ohleduplné chování 
k druhému pohlaví a orientuje se 
v bezpečných způsobech sexuálního 
chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku 

 chová se ohleduplně k jedincům druhému 
pohlaví 

 orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování  

 popíše změny probíhající v těle dívek a 
chlapců v období puberty  

 vyjmenuje cesty přenosu HIV, uvědomuje si 
rizika spojená s touto chorobou 

4. – 5. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: UMĚNÍ A KULTURA  

 

Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a 

kulturu; kulturu jako procesy i výsledky duchovní činnosti umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a 

jeho projekci do společenské existence, i jako neoddělitelnou součástí každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce); umění jako proces 

specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat 

jinými než uměleckými prostředky. 

 

NÁZEV PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA   

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

Obsahové, časové a organizační vyčlenění předmětu 

Hudební výchova je předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. Žáka vede prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a 

poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. 

Při výuce jsou využívány dostupné vyučovací pomůcky, hudební nástroje, Orffův instrumentář a audio technika. 

Vzdělávací oblast je rozdělena do těchto oblastí: 

 vokální činnost (práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných 

pěveckých návyků) 

 instrumentální činnost (hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci) 

 hudebně pohybová činnost (ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest) 
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 poslechová činnost (aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se 

hudbu analyzovat a interpretovat) 

Časová dotace je v každém ročníku 1 hodina týdně. 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT  

Do vyučovacího předmětu Hudební výchova jsou v 1. – 5. ročníku integrována tato průřezová témata: 

 

Osobnostní a sociální výchova: okruhy Rozvoj schopnosti poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Kreativita, 

Mezilidské vztahy, Komunikace.  

Multikulturní výchova: okruhy Kulturní diferenciace, Lidské vztahy. 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ  

Kompetence k učení  

Učitel učí žáky zpívat na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu, vede je k užívání správné terminologie a symboliky. Zároveň 

každému žákovi umožňuje zažít úspěch. 

Kompetence k řešení problémů  

Učitel žáky učí rozlišovat jednotlivé kvality tónů, rozpoznávat výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby. Žák rozpozná v proudu znějící 

hudby některé hudební nástroje, odlišuje hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální. Učitel sleduje pokrok všech žáků a vede žáky ke 

vzájemnému poslouchání. 

Kompetence komunikativní 
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Učitel učí žáky rytmizovat a melodizovat jednoduché texty, improvizovat v rámci nejjednodušších hudebních forem. Žák reaguje pohybem na znějící hudbu, 

pohybem vyjadřuje tempo, dynamiku a směr melodie.  Učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků. Současně vytváří příležitosti pro relevantní 

komunikaci mezi žáky. 

Kompetence sociální a personální 

Učitel vede žáky ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby, ke vzájemnému naslouchání a 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 kritérií hodnocení činností nebo jejich 

výsledků. 

Kompetence pracovní 

Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu. Učitel sleduje pokrok všech žáků, vede je 

k užívání různých nástrojů a vybavení a k používání obecně známých symbolů, termínů a znaků. 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 
Očekávané výstupy 1. období  
(1. – 3. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma Ročník 

 

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

 zopakuje nácvik správného dýchání 
předvedeného učitelem  

 seznámí se a osvojí si základy hlasové 
hygieny 

  vokální činnosti  

 správné dýchání a výslovnost  

 rozšiřování hlasového rozsahu  

 rozvoj hlavového tónu 

 dynamicky odlišný zpěv  

 hlasová hygiena 

1. – 3. 

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

 deklamuje říkadla  

 rytmizuje jednoduché texty 

 rozlišuje rytmus pomalý a rychlý 

 rytmizace, melodizace  

 hudební hry (ozvěna, otázka – odpověď, hra na 
tělo) 

1. – 3. 
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 snaží se dle svých schopností a možností 
vytleskat rytmus dle jednoduchých říkadel a 
písní 

využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

 seznamuje se s používáním dětských 
hudebních nástrojů k rytmickým cvičením a 
hudebnímu doprovodu 

 doprovází na rytmické nástroje 

 instrumentální činnosti  

 hra na hudební nástroje 

1. – 3. 

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

 provádí hudebně pohybovou činnost (držení 
těla, chůze, jednoduché taneční hry, 
pochod) 

 vyjadřuje hudbu pohybem 

 hudebně pohybové činnosti  

 tanec 

 hra na tělo  

 pohybové vyjádření vlastností tónů, tempa a 
emocionálního zážitku z hudby   

1. – 3. 

rozlišuje jednotlivé kvality tónů, 
rozpozná výrazné tempové a 
dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

 rozlišuje melodii stoupavou a klesavou 

 rozlišuje tóny nízké a vysoké 

 rozlišuje krátké a dlouhé tóny 

 zná pojmy notová osnova, nota, houslový 
klíč, pomlka, takt 

 zná názvy not stupnice C dur 

 rozliší notu celou, půlovou, čtvrťovou 

 rozliší pomlku celou, půlovou, čtvrťovou 

 seznámí se s hymnou ČR 

 poslechové činnosti  

 kvality tónů – délka, síla, barva, výška  

 notová osnova, nota, houslový klíč, pomlka, 
takt 

 hudební abeceda – stupnice C dur 

 nota celá, půlová, čtvrťová 

 pomlka celá, půlová, čtvrťová 

 hymna ČR 

1. – 3. 

rozpozná v proudu znějící hudby 
některé hudební nástroje, odliší hudbu 
vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální 

 rozpozná některé hudební nástroje  

 rozliší hudbu vokální, instrumentální a 
vokálně instrumentální 

 seznámí se s vybranými skladbami klasiků 

 poslech 

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

 hudební styly a žánry (lidová píseň, 
ukolébavka,…) 

1. – 3. 
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 
Očekávané výstupy 2. období  
(4.– 5. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma Ročník 

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 

 zpívá na základě svých dispozic 

 dodržuje pravidla hlasové hygieny 

 dbá na správné dýchání 

 učí se další písně 

 vokální činnosti  

 správné dýchání a výslovnost  

 rozšiřování hlasového rozsahu  

 rozvoj hlavového tónu, měkké nasazení  

 intonace, vokální improvizace 

 hlasová hygiena  

 kánon 

4. – 5. 

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

 orientuje se v jednoduchém notovém zápisu 
písně 

  dle svých možností používá při rytmizaci a 
melodizaci textu čtvrťové, osminové a 
půlové hodnoty ve 2/4 a 3/4 taktu 

 záznam vokální hudby – houslový klíč, notová 
osnova, taktová čára, nota (hodnoty not)  

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

 hudební hry 

4. – 5. 

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

 sám zvolí doprovodný nástroj  

 dle svých možností aplikuje rytmické 
doprovody ve 2/4 a 3/4 taktu s využitím 
čtvrťových, osminových a půlových hodnot 

 instrumentální činnosti  

 hra na hudební nástroje – hra nejjednodušších 
doprovodů na Orffovy nástroje  

 hra na ostatní hudební nástroje dle 
individuálního zaměření 

4. – 5. 

rozpozná hudební formu jednoduché 
písně či skladby 

 vyjádří pohybem, gesty emocionální zážitek 
z hudby  

 používá přísuvný krok 

 hudebně pohybové činnosti  

 pohybová improvizace s využitím tanečních 
kroků  

 pohybový doprovod znějící hudby – 
jednoduché lidové tance, rock a taneční 
doprovod  

 pohybové vyjádření vlastností tónu, tempa a 
emocionálního zážitku z hudby   

4. – 5. 

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

 porovná vlastnosti tónu  

 improvizuje 

 poslechové činnosti  

 kvality tónu – délka, síla, barva, výška  

 hudební výrazové prostředky 

 hudební improvizace 

4. – 5. 
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rozpozná v proudu znějící hudby 
některé z užitých hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i 
zřetelné harmonické změny 

 rozliší hudbu určenou k slavnostním 
příležitostem od hudby populární  

 rozpozná vybrané hudební styly a žánry  

 vlastními slovy vyjádří pocit z poslechu 
znějící hudby  

 rozliší podle vzhledu i podle tónu nástroje 
strunné, dechové a bicí 

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

 hudební styly a žánry  

 hudební nástroje 

4. – 5. 

ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě 
individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace 

 umí taktovat ve 2/4 a 3/4 taktu  

 vyjádří pohybem, gesty emocionální zážitek 
z hudby  

 používá při jednoduchém lidovém tanci 
základní taneční kroky 

 hudebně pohybové činnosti  

 taktování ve 2/4 a 3/4 taktu  

 pohybový doprovod znějící hudby – dvoudobý 
a třídobý takt  

 taneční hry se zpěvem  

 jednoduché lidové tance  

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

 orientace v prostoru – pamětné uchování a 
reprodukce pohybu prováděných při tanci a 
pohybových hrách   

4. – 5. 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

NÁZEV PŘEDMĚTU: VÝTVARNÁ VÝCHOVA  

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

Obsahové, časové a organizační vyčlenění předmětu 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Je úzce spjat s ostatními předměty. Vyučuje se jako samostatný 

předmět. Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází 

zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Předmět je postaven na 

tvůrčích činnostech (tvorbě, vnímání a interpretaci). Rozvíjí a uplatňuje vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci 

žáka. 

Časová dotace je v 1. – 3. ročníku 1 hodina týdně, ve 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně. 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT  

Do vyučovacího předmětu Výtvarná výchova jsou v 1. – 5. ročníku integrována tato průřezová témata: 

 

Osobnostní a sociální výchova: okruhy Rozvoj schopnosti poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Mezilidské vztahy, Hodnoty, postoje a 

praktická etika.  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: okruh Evropa a svět nás zajímá. 

Multikulturní výchova: okruhy Kulturní diferenciace. 

Environmentální výchova: okruh Základní podmínky života. 

Mediální výchova: okruh Vnímání autora mediálních sdělení. 
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ  

Kompetence k učení  

Žáci jsou vedeni k samotnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů. Využívají poznatky v dalších výtvarných činnostech. Jsou vedeni 

k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření a zaujímají k němu svůj postoj. 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů. Žáci samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření. 

Žáci přemýšlejí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímají k nim svůj postoj. Získaná poznání využívají ve své vlastní tvorbě. 

Kompetence komunikativní 

Žáci se zapojují do diskuze, respektují názor ostatních. Pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je a umí ocenit vizuálně obrazná vyjádření. 

Učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z oblasti výtvarné výchovy. 

Kompetence sociální a personální 

Žáci umí tvořivě pracovat ve skupině, respektují různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu. Učitel vede žáky ke 

kolegiální pomoci. 

Kompetence pracovní 

Žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky, dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla. Učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi. 

Kompetence občanské 

Žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí. Učitel napomáhá žákům vytvořit si vlastní postoj k výtvarným dílům. 

Výtvarná výchova Školní výstupy Učivo + téma Ročník 
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Očekávané výstupy 1. období  
(1. – 3. ročník) 

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 

 na základě hry s barvou poznává vlastnosti 
barev a jejich výrazové možnosti (barvy 
základní, husté, řídké, světlé a tmavé; barvy 
kontrastní)  

 zkouší základní vlastnosti plastických materiálů 
(pevnost, ohebnost apod.) 

  zvládá grafický záznam pohybu (kružnice, 
ovály; svislé, vodorovné a šikmé čáry jako 
prostředky rozvoje kreslířského pohybu ruky) 

 experimentuje s linií a jejími výrazovými 
možnostmi tvůrčím způsobem  

 experimentuje s barvami (míchání, překrývání)  

 uplatňuje správné návyky při práci s barvami  

 zvládá rytmické řazení různých přírodních 
prvků, jejich otisky do plastických materiálů, 
řazení různých tvarů vystřihovaných aj. 

 kresba – uhel, rudka, tužka, dřívko, tuš, 
křída 

 kombinované techniky – tiskátka, koláž, 
přírodní materiály, dotváření, frotáž 

 práce s různými druhy papíru – stříhání, 
trhání, mačkání apod.  

 plastická a prostorová tvorba – spontánní 
hry s různými tvárnými materiály (hlína, 
modurit, těsto)  

 malba – temperové a krycí vodové barvy, 
pastel  

 rozvíjení smyslové citlivosti  

 prvky vizuálně obrazného vyjádření  

 linie, tvary, objemy, světlostní a barevné 
kvality  

 uspořádání objektů do celku  

 práce s drobným materiálem: papír, textil, 
přírodniny, sádra, drát, korek, provázek, 
modelovací hmota, karton, špejle aj.  

 práce s krycí vodovou barvou, temperami 
apod.  

 práce s přírodninami  

 prvky lidových tradic ve vyrobených 
předmětech: Velikonoce, Vánoce  

 ilustrace knih a jiná výtvarná díla 
 

1. – 3. 

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

 vyjadřuje své vlastní životní zkušenosti pomocí 
výtvarného ztvárnění s uplatněním linie, tvarů, 
objemu, barev zachytí postavu v prostoru 
(zatím bez proporčních vztahů) výtvarně 
dotváří přírodniny na základě svých představ   

 vyjadřuje postoje ke skutečnosti na základě 
vlastního prožitku, podle vyprávění, četby, 
filmu, pozorování přírody a činnosti lidí, či 
vztahu postavy a prostředí 

1. – 3. 

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

 porovná rozdíly ve vnímání události  

 různými smysly volí vhodné prostředky k jejich 
vizuálně obraznému vyjádření   

1. – 3. 

interpretuje podle svých schopností 
různá vizuálně obrazná vyjádření; 

 vypráví o tom, co vytvořil  1. – 3. 
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odlišné interpretace porovnává se svou 
dosavadní zkušeností 

 porovná, jak stejnou událost ztvárnili jiní lidé 
(spolužáci, ilustrátoři)  

 navštíví divadelní představení  

 navštíví výtvarnou výstavu   

 vyjádří své pocity z výtvarného díla 

na základě vlastní zkušenosti nalézá a 
do komunikace zapojuje obsah vizuálně 
obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

 vypráví o tom, co vytvořil 1. – 3. 

 

Výtvarná výchova 
Očekávané výstupy 2. období  
(4. – 5. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma Ročník 

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

 porovnává světlostní poměry, barevné 
kontrasty, proporční vztahy  

 vědomě volí nástroje a techniky pro kresbu, 
malbu, grafiku, plastickou a prostorovou tvorbu 

 kresba: pero, dřívko, štětec, tužka, uhel, 
rudka apod.  

 malba: tempera, krycí barva, akvarel  

 kombinované techniky  

 koláž  

 aplikované grafické techniky  

 textilní techniky  

 modelování  

 prostorové vytváření: hlína, sádra, dřevo, 
kamínky, textil, vlna aj.  

 různé druhy papíru: přehýbání, skládání, 
mačkání, stříhání, trhání, vyklápění, 
posouvání apod.  

 prvky lidových tradic ve vyrobených 
předmětech: Velikonoce, Vánoce  

 rozvíjení smyslové citlivosti  

 uspořádání objektů do celků na základě 

4. – 5. 

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 

 kombinuje linie a barevné plochy 

  vytváří jednoduché prostorové objekty  

 vyjádří proporce lidské postavy a hlavy podle 
modelu 

4. – 5. 

při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření 
se vědomě zaměřuje na projevení 
vlastních životních zkušeností i na 
tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší 

 výtvarně ztvární své zážitky 4. – 5. 

http://www.skolanapohodu.cz/


 

Základní škola Na Pohodu, se sídlem Dvorní 667/35, 696 18 Lužice 
www.skolanapohodu.cz, info@skolanapohodu.cz 

87 
 

sociální vztahy jejich výraznosti, velikosti a vzájemného 
postavení ve statickém a dynamickém 
vyjádření  

 uplatňování subjektivity 

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

 ověřování komunikačních účinků  

 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   

 ilustrace a ilustrátoři dětských knih  

nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě 
vztahu zrakového vnímání k vnímání 
dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, 
objemové i prostorové tvorbě 

 vyjádří pocit z hudby vhodnými výtvarnými 
prostředky 

4. – 5. 

osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a 
interpretaci vizuálně obrazného 
vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků 
svobodně volí a kombinuje prostředky 
(včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění) 

 uplatňuje osobitost ve vlastním výtvarném 
vyjádření  

 interpretuje výtvarné vyjádření na základě 
vlastních pocitů a úsudku 

4. – 5. 

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

 porovnává ilustrace různých ilustrátorů  

 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

4. – 5. 

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

 vyjadřuje se k tvorbě vlastní i ostatních – 
tolerance k rozdílným způsobům výtvarného 
vyjádření 

4. – 5. 
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NÁZEV PŘEDMĚTU: TĚLESNÁ VÝCHOVA  

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

Obsahové, časové a organizační vyčlenění předmětu 

Předmět Tělesná výchova spadá pod vzdělávací oblast Člověk a zdraví. Vede žáky především ke zdravému životnímu stylu. Základem je tedy samozřejmě 

přivést žáky k pohybu (příp. i sportu), dodat jim chuť se hýbat, předat jim nadšení z pohybu, podporovat v nich odvahu k různým druhům pohybových 

činností (i netradičním)… Kromě toho jim tělesná výchova zprostředkovává i informace o zdravém stravování (vzhledem k pohybu a sportu), učí je správné 

osobní hygieně, a neopomíjí ani zdravé spánkové návky, protože to všechno se zdravým pohybem (a tedy i životním stylem) úzce souvisí. Tělesné pohybové 

aktivity vedou k všestrannému rozvoji žáka, nejen ke zvýšení jeho pohybových schopností a dovedností, ale i k posílení jeho charakterových vlastností 

(zodpovědnost, spolupráce, vytrvalost, odvaha). Pohybové aktivity vedou ke zlepšování tělesné zdatnosti a ke správnému držení těla a celkové pohodě 

(fyzické i psychické). Základní hry a herní techniky zvyšují u žáků nejen pohybové schopnosti, ale také rozvíjejí jejich prostorovou orientaci a schopnost 

rychlého rozhodování.  

Výuka probíhá ve věkově smíšené skupině jako dvouhodinový blok. Výuka probíhá v tělocvičně, v blízkém okolí školy, na hřišti nebo v přírodě, na školních 

výletech či ve spolupráci s jinými organizacemi. 

Časové dotace jsou v 1. – 5. ročníku 2 hodiny týdně. 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

Do vyučovacího předmětu Tělesná výchova jsou v 1. – 5. ročníku integrována tato průřezová témata: 

 

Osobnostní a sociální výchova: okruhy Rozvoj schopnosti poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Mezilidské 

vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetence. 

Multikulturní výchova: okruhy Lidské vztahy. 

http://www.skolanapohodu.cz/


 

Základní škola Na Pohodu, se sídlem Dvorní 667/35, 696 18 Lužice 
www.skolanapohodu.cz, info@skolanapohodu.cz 

89 
 

Environmentální výchova: okruh Základní podmínky života. 

Mediální výchova: okruh Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení. 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ  

Kompetence k učení  

Žáci jsou vedeni k porozumění obecné terminologii z oblasti tělovýchovy, a aby ji aktivně využívali. Učitel vede žáky k pochopení souvislostí mezi pohybovou 

aktivitou a psychickou pohodou.  

Kompetence k řešení problémů  

Učitel vede žáky k uvážlivému vyhodnocení svých možností i možností okolí, k uvážlivému chování, kritickému zvažování problému či úkolu, k samostatnému 

řešení problémů, k výběru vhodného způsobu řešení, k uvědomění si zodpovědnosti za svá rozhodnutí a za výsledky svých činů. 

Kompetence komunikativní  

Učitel vede žáky k vyslechnutí druhých lidí, k porozumění pokynů a vhodné reakci na ně, k porozumění různých typů mimoslovní komunikace i k aktivnímu 

používání neverbální komunikace. Žákům je umožněn svobodně vlastní pohybový projev. 

Kompetence sociální a personální  

Učitel vede žáky k účinné spolupráci ve skupině, podílení se společně s ostatními na tvorbě pravidel při týmových hrách. Žák se podílí na utváření příjemné 

atmosféry v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá. Učitel podporuje sebedůvěru žáků a jejich samostatný rozvoj v oblasti pohybu a 

sportu.  

Kompetence občanské  

Učitel vede žáky k respektování, ctění a ochraně našich sportovních tradic a aktivnímu zapojování do kulturního dění a sportovních aktivit.  
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Kompetence pracovní  

Učitel vede žáky k bezpečnému používání sportovního vybavení, nářadí a náčiní, k dodržování vymezených pravidel, při pohybu a sportu k ochraně svého 

zdraví i zdraví druhých. Žák je veden k využití znalostí a získaných zkušeností k zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, popřípadě k rozhodnutí 

o dalším vzdělávání a profesním zaměření.   

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Očekávané výstupy 1. období  
(1. – 3. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma Ročník 

spojuje pravidelnou každodenní 
pohybovou činnost se zdravím a 
využívá nabízené příležitosti 

 za pomoci učitele dodržuje základní pravidla 
chování při TV a sportu  

 samostatně se převlékne do cvičebního úboru 

 dodržuje pravidla pohybových her, které hraje 
se spolužáky 

 začlení se do hry 

 soutěží a jedná v duchu fair-play 

 zvládá základní způsoby házení 

 pojmenuje základní gymnastické náčiní a nářadí  

 zvládá průpravná gymnastická cvičení  

 zvládá kotoul vpřed a pokouší se o kotoul vzad 

 zvládá chůzi na kladince 

 naskočí na bednu s odrazem 

 nacvičuje stoj na rukou 

 dodržuje zásady správného držení těla a 
dýchání 

 uvede příklady, proč je pohyb vhodný pro 
zdraví 

 zvládá některé poskoky  

 reaguje pohybem na hudbu  

 reaguje na základní pokyny, signály a gesta 

 hygiena a bezpečnost  

 výchova ke zdraví  

 základní pravidla chování při TV a sportu  

 zásady bezpečnosti  

 hygiena 

 dechová cvičení 

 protahovací cvičení 

 posilovací cvičení 

 relaxační cvičení 

 zdravotní cvičení 

 cvičení s hudbou 

 sportovní a pohybové hry  

 pohybové hry různého zaměření s 
pomůckami i bez pomůcek  

 základní sportovní hry – nácvik (vybíjená, 
kopaná), držení míče jednoruč, obouruč, 
přihrávky 

 základy gymnastiky, akrobacie  

 průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu 
vpřed a vzad 

 kotoul vpřed 

1. – 3. 
 

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

spolupracuje při jednoduchých 
týmových pohybových činnostech a 
soutěžích 

uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech 
ve známých prostorech školy 

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

 zvládá základy techniky běhu, skoku do dálky a 
hodu míčkem 

 

 kotoul vzad 

 cvičení na lavičkách 

 nácvik stoje na rukou 

 náskok na bednu s odrazem  

 rytmické a kondiční formy cvičení pro děti  

 správné držení těla  

 poskoky, obraty  

 rytmizovaný pohyb  

 základní povely a signály: pohov, pozor, 
rozchod, nástup aj. 

 základy atletiky  

 základy nízkého a polovysokého startu 

 běh – vytrvalostní, sprint 

 skok  

 skok do dálky z místa  

 hod  

 hod míčkem z místa 

 hod na cíl 

 netradiční pohybové aktivity 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Očekávané výstupy 2. období  
(4. – 5. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma Ročník 

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

 hraje pohybové hry s různým zaměřením a 
účelem  

 projevuje samostatnost a vůli po zlepšení 
zdatnosti 

 správně zvedá zátěž  

 používá průpravná kompenzační, relaxační a 

 rozcvička 

 cvičení: dechová, relaxační, protahovací, 
posilovací, zdravotní, vytrvalostní 

 pohybové hry: rychlostní, pohybové, 
relaxační, motivační, orientační 

 základy gymnastiky 

4. – 5. 

zařazuje do pohybového režimu 
korektivní cvičení, především v 

http://www.skolanapohodu.cz/


 

Základní škola Na Pohodu, se sídlem Dvorní 667/35, 696 18 Lužice 
www.skolanapohodu.cz, info@skolanapohodu.cz 

92 
 

souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením 

jiná zdravotně zaměřená cvičení  

 zvládá bezpečnou přípravu a ukládání nářadí, 
náčiní a pomůcek  

 poskytne jednoduchou první pomoc v 
podmínkách TV a přivolá pomoc 

 ovládá základní pojmy: cvičební polohy, 
postoje, pohyb paží, nohou a trupu  

 zná názvy používaného náčiní a nářadí  

 udělá stoj na rukou s dopomocí  

 pokouší se o roznožku přes nářadí odpovídající 
výšky 

 před cvičením se rozcvičí  

 zvládá správné držení těla  

 využívá různých forem pro rozvoj rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti a koordinace 
pohybů 

 respektuje základní role a hráčské funkce v 
družstvu  

 uplatňuje správné zásady jednání ve hře  

 uplatňuje zásady fair play jednání ve hře  

 dodržuje pravidla her  

  respektuje při pohybových činnostech opačné 
pohlaví 

 pohybem vyjádří výrazně rytmický a melodický 
doprovod  

 předvede základní tance v 2/4 tanečním kroku  

 zvládá základní techniku běhu  

 chápe význam vytrvalostní běhu pro rozvoj 
zdatnosti  

 zvládá techniku hodu 

 dovede samostatně vytvářet pohybové hry  

 zná různé pohybové hry 

 kotoul vpřed a vzad 

 stoj na rukou s dopomocí 

 nácvik roznožky přes kozu na šíř s odrazem 

 kladinka – chůze a různé varianty 

 rytmické a kondiční formy cvičení pro děti  

 cvičení na hudbu  

 lidové a umělé tance 

 základy atletiky  

 běžecká abeceda 

 vytrvalostní běh 

 běh v terénu  

 skok do dálky s rozběhem 

 základy sportovních her – florbal, 
minibasketbal, přehazovaná, minifotbal, 
miniházená 

 netradiční pohybové aktivity 
 

zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové 
dovednosti; vytváří varianty 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 
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 
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 zaznamená výsledky utkání a pomáhá při 
rozhodování  

 zvládá elementární činnosti jednotlivce a 
využije je v základních kombinacích i v utkáních 
podle zjednodušených pravidel  

 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

 hodnotí pohybový výkon svůj i svých spolužáků  

 reaguje na pokyny k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti 

 vyhledá zdroje informací o pohybových 
činnostech  

 vysvětlí pravidla vybraných pohybových her, 
závodů a soutěží 

 zná možnosti pohybových a sportovních aktivit 
ve škole i v místě svého bydliště 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE  

 

Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých 

oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Koncepce této vzdělávací oblasti vychází z konkrétních životních situací, 

v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. 

 

NÁZEV PŘEDMĚTU: PRACOVNÍ VÝCHOVA  

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU  

Obsahové, časové a organizační vyčlenění předmětu 

Pracovní výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé 

základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a 

je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Žáci se učí pracovat s různými materiály. 

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. Předmět patří do vzdělávacího oboru Člověk a 

svět práce, který je na 1. stupni rozdělen do čtyř tematických okruhů: 

práce s drobným materiálem – vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.); pracovní pomůcky a nástroje – 

funkce a využití; jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce; lidové zvyky, tradice, řemesla; 

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

pěstitelské práce – základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její 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; 

příprava pokrmů – jednoduchá úprava stolu pro stolování, pravidla správného stolování. 
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Časová dotace je v 1. – 5. ročníku 1 hodina týdně. 

ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT  

Do vyučovacího předmětu Pracovní výchova jsou v 1. – 5. ročníku integrována tato průřezová témata: 

Osobnostní a sociální výchova: okruhy Rozvoj schopností poznávání, Psychohygiena, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetence  

Multikulturní výchova: okruhy Kulturní diferenciace, Lidské vztahy 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ  

Kompetence k učení  

Žák si osvojuje základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném 

životě. Učitel umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí a pozoruje pokrok u všech žáků. 

Kompetence k řešení problémů  

Žák promýšlí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů. Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů a snaží se rozvíjet u žáků 

tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů. 

Kompetence komunikativní  

Žák si rozšiřuje slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se popsat postup práce. Učitel vede žáky k užívání správné terminologie. 

Kompetence sociální a personální  

Učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci. Žák pracuje ve skupině, vytváří společné práce, při kterých se učí spolupracovat a respektovat nápady 

druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku  
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Kompetence občanské  

Učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce. Umožňuje žákům, aby na základě jasných 

kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky a umožňuje každému žákovi zažít úspěch. 

Kompetence pracovní  

Učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných pracovních prostředků. Vede žáky ke správným 

způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů. Učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnostech 

pomáhá. Žák správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami. 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 
Očekávané výstupy 1. období  
(1. – 3. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma Ročník 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních 
materiálů 

 vytváří jednoduchými postupy předměty z 
různých materiálů 

 pojmenuje použité druhy materiálu 

 rozpozná základní vlastnosti materiálu 

 navrhne využití základních druhů materiálu 

 výrobky z různých materiálů  

 druhy drobného materiálu: papír, textil, 
přírodniny, modelovací hmota, karton, drát, 
korek, špejle, provázek, aj. 

 vlastnosti drobného materiálu: tvar, barva, 
povrch, tvrdost 

1. – 3. 

pracuje podle slovního návodu a 
předlohy 

 zopakuje jednoduchý pracovní postup dle 
předlohy  

 napodobuje výsledný předmět z drobného 
materiálu  

 dodržuje pravidla bezpečnosti při práci 

 formuluje vlastními slovy daný pracovní 
postup 

  analyzuje postup a objasní pořadí daných 
kroků 

 jednoduché pracovní postupy organizované 
učitelem: ohýbání, překládání, stříhání, 
slepování, spojování, svazování, hnětení, 
trhání aj.  

 bezpečnost při práci 

1. – 3. 
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KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

zvládá elementární dovednosti a 
činnosti při práci se stavebnicemi 

 skládá jednotlivé díly stavebnice podle vlastní 
fantazie  

 rozkládá celek na části  

 po skončení činnosti uklidí stavebnici 

 stavebnice 

 kostky 

1. – 3. 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

provádí pozorování přírody, zaznamená 
a zhodnotí výsledky pozorování 

 vlastními slovy vyjádří výsledky pozorování 
přírody 

 popíše pozorovaný jev 

 interpretuje výsledky předchozích kroků 
pozorování 

 odhadne budoucí fáze 

 zaznamená výsledky pozorování přírody  

 vyhodnotí výsledky pozorování  

 pozorování přírody a přírodních jevů  

 pozorování rostlin v různých ročních 
obdobích 

 pozorování rostlin: klíčení, růst, kvetení, 
vývoj plodů 

 rostliny jednoleté x vytrvalé 

 zaznamenání a vyhodnocení výsledků 
pozorování přírody 

1. – 3. 

pečuje o nenáročné rostliny  provádí činnosti týkající se péče o nenáročné 
rostliny 

 péče o nenáročné rostliny: klíčení, sázení, 
setí, zalévání, kypření, rosení, hnojení aj. 

1. – 3. 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

připraví tabuli pro jednoduché 
stolování 

 v jídelně prostře ke stolování  jednoduché prostírání, umístění příboru 1. – 3. 

chová se vhodně při stolování  drží správně příbor 

 udržuje pořádek a čistotu 

 sedí klidně u stolu 

 pravidla stolování 1. – 3. 

 

PRACOVNÍ VÝCHOVA 
Očekávané výstupy 2. období  
(4. – 5. ročník) 

Školní výstupy Učivo + téma Ročník 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 

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

 doplní i netradiční druhy materiálu a uvede 
jeho vlastnosti  

 navrhne využití základních vlastností daného 

 druhy drobného materiálu papír, textil, 
přírodniny, karton, modelovací hmota, drát, 
korek, provázek, špejle aj.  

4. – 5. 
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materiálu materiálu  

 sám zvolí, objasní a zhodnotí pracovní postup  

 zorganizuje vlastní práci 

 vlastnosti materiálu tvar, barva, povrch, 
tvrdost 

využívá při tvořivých činnostech 
s různým materiálem prvky lidových 
tradic 

 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

 prvky lidových tradic ve vyrobených 
předmětech  

 Velikonoce, Vánoce 

4. – 5. 

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

 zvolí správnou pomůcku nebo nástroj k dané 
práci 

 pomůcky a nástroje pro práci s drobným 
materiálem 

4. – 5. 

udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

 udržuje pořádek na pracovním místě  

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce  

 na modelových situacích předvede, jak 
poskytne první pomoc při úrazu 

 udržování pořádku na pracovním místě  

 zásady bezpečnosti a hygieny práce  

 první pomoc při úrazu při pracovních 
činnostech 

4. – 5. 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 

provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

 samostatně kombinuje montážní postupy, 
aby dospěl k danému cíli  

 samostatně navrhne a zrealizuje demontážní 
postup  

 uloží díly stavebnice na dané místo 

 montáž a demontáž 4. – 5. 

pracuje podle slovního návodu, 
předlohy, jednoduchého náčrtu 

 analyzuje plán nebo nákres a slovně ho 
reprodukuje  

 načrtne nákres jednoduchého modelu  

 zorganizuje vlastní pracovní postup  

 posoudí kvalitu své práce, uvede klady a 
zápory  

 vyvodí závěr a vyhodnotí nejlepší pracovní 
postup 

 práce s návodem, předlohou, jednoduchým 
náčrtem  

 kresba jednoduchých pracovních postupů 
montáže i demontáže 

4. – 5. 

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

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 poskytne první pomoc při úrazu 

 hygiena a bezpečnost práce 

 první pomoc při úrazu 

4. – 5. 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

provádí jednoduché pěstitelské 
činnosti, samostatně vede pěstitelské 

 pěstuje nenáročné rostliny  

 rozlišuje druhy rostlin z hlediska umístění a 

 jednoduché pěstitelské pokusy a pozorování 
klíčivost, růst, rozmnožování  

4. – 5. 
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pokusy a pozorování užitečnosti  

 uspořádá a zaznamená výsledky do 
jednoduchého grafu  

 analyzuje výsledný graf pozorovaného jevu 

 realizuje jednoduché pěstitelské činnosti  

 samostatně naplánuje, zorganizuje a 
vyhodnotí pěstitelský pokus nebo pozorování  

 objasní jednotlivá vývojová stádia rostliny  

 zhodnotí podmínky pro pěstování rostlin 

 vysvětlí podstatu negativního vlivu určitých 
rostlin na člověka 

 zaznamenání výsledku pozorování do 
jednoduchých grafů 

 vyhodnocení výsledků pozorování  

 druhy rostlin z hlediska umístění a užitku 
pokojové a venkovní okrasné, léčivky, koření, 
zelenina 

 samostatné pěstitelské činnosti  

 negativní vliv některých rostlin na člověka: 
jedovaté rostliny, drogy, alergie 

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

 respektuje dané zásady při pěstování rostlin 

 objasní důvod jednotlivých kroků  

 vyhledává informace v odborné literatuře 

 ošetřování a pěstování rostlin 

 práce s odbornou literaturou 

4. – 5. 

volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

 sám zvolí správnou pomůcku nebo nástroj k 
dané práci  

 rozhodne o vhodnosti vybraných pracovních 
pomůcek a nástrojů 

 pomůcky, nástroje a náčiní pro pěstitelské 
činnosti 

4. – 5. 

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

 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 poskytne první pomoc při úrazu 

 hygiena a bezpečnost práce 

 první pomoc při úrazu 

4. – 5. 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

orientuje se v základním vybavení 
kuchyně 

 orientuje se v základním vybavení kuchyně  základní vybavení kuchyně 4. – 5. 

připraví samostatně jednoduchý pokrm  připraví jednoduchý pokrm studeného 
pohoštění 

 jednoduché pohoštění  

 pravidla hygieny při práci s potravinami  

4. – 5. 

dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

 pravidla stolování a společenského chování 4. – 5. 

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

 dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti 
práce hygieny 

 poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni 

 pořádek a čistota na pracovišti  

 pravidla bezpečnosti a hygieny při práci 

 první pomoc při úrazu v kuchyni 

4. – 5. 
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

 

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli 

motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně 

komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní 

prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, 

poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a 

dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění (zákon č.561/2004 

Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.  

 

OBECNÁ USTANOVENÍ  

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání a § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky vydávám jako statutární orgán školy tato pravidla pro hodnocení jako 

součást školního řádu. 

 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ  

 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků musí být jednoznačné, srovnatelné s 

předem stanovenými cíli a kritérii, srozumitelné, věcné a pedagogicky odůvodnitelné.  

Hodnocení posuzuje míru naplnění konkrétních vzdělávacích cílů, které jsou formulovány ve školním 

vzdělávacím programu (ŠVP) v podobě výstupů.  

Hodnocení popisuje konkrétní zvládnuté oblasti vzdělávání resp. míru naplnění očekávaných výstupů 

a klíčových kompetencí s ohledem na individuální předpoklady žáka, zdůrazňuje individuální pokrok 

žáka, vyhýbá se srovnávání s ostatními, opírá se o předem stanovená kritéria, se kterými jsou žáci 

předem seznámeni, posuzuje výkon žáka, nikoliv jeho osobnost, podněcuje žáka k dalšímu rozvoji, 

ukazuje další cestu. 

Důležitým prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo udělat chybu s vědomím toho, že 

chybovat je normální, neboť je to nedílná součást procesu každého učení. Chyba a následná práce s 

ní je příležitostí ke zlepšení. 

Způsoby hodnocení:  

 průběžné ústní hodnocení během jednotlivých činností žáka jako motivační složka a zpětná 

vazba na konci dané činnosti,  
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 individuální rozhovory pedagoga s žákem podle potřeby.  

 tripartitní setkání (2x ročně probíhá ústní hodnocení, které má podobu tripartitního setkání 

učitel – zákonní zástupci – žák); na něm se hodnotí úroveň dosažených vědomostí a 

dovedností, mapují překážky v učení a hledají způsoby, jak překážky překonat, formulují 

vzdělávací cíle na další období, hledají možnosti k posílení vnitřní motivace žáka.  

 sebehodnocení žáků v ústní i písemné formě; je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně, 

přiměřeně věku žáků,  

 hodnocení práce ve skupině po ukončení skupinové práce.  

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z výsledků vyšetření žáka ve školském 

poradenském zařízení a jeho doporučení. Dochází k úpravě metod, obsahu a ověřování míry 

naplnění upravených očekávaných výstupů na základě individuálních vzdělávacích potřeb. Slovní 

hodnocení je preferováno. Hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje slovně. Slovní hodnocení 

vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů 

formulovaných v jednotlivých předmětech školního vzdělávacího programu. Je všestranné – 

obsahuje všechny vyučované předměty. Obsahuje ocenění úspěchů žáka, zdůraznění jeho kvalit, 

upozornění na oblasti, na které je třeba se zaměřit, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také 

doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Je adresované žákovi a 

formulace jsou volené tak, aby mu byly srozumitelné. Je individualizované vzhledem ke vzdělávacím 

a osobnostním předpokladům žáka. Zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji. 

Obsahuje ohodnocení snahy, píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání. 

Kombinované hodnocení: pedagog též může od čtvrtého ročníku využít kombinaci slovního 

hodnocení a klasifikace. Tento způsob je vhodný zejména při postupném přechodu ze slovního 

hodnocení mladších žáků směrem ke klasické klasifikaci u žáků, kteří budou přecházet na druhý 

stupeň školy.  

Pedagogové hodnotí žáka individuální vztahovou normou vždy s ohledem na jeho předpoklady a 

jeho výkony neporovnávají s ostatními žáky.  

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po 

skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí 

nehodnotí.  

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září 

následujícího školního roku.  

Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn,  uvádí se na 

vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.  

Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v 

náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.   
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HODNOCENÍ FORMOU KLASIFIKACE 

 

Hodnocení formou klasifikace v jednotlivých předmětech lze použít v těchto stupních:  

 1 – výborný, slovně „ovládá bezpečně“: Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, 

samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně se rozvíjí. Jeho projev je 

esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky 

aplikuje tvořivě.  

 2 – chvalitebný, slovně „ovládá“: Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá 

své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a 

má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má 

zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.  

 3 – dobrý, slovně „podstatně ovládá“: Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný 

a pohotový. Neužívá dostatečně svých schopností v individuálním a kolektivním projevu. 

Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají 

četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, 

estetiku a tělesnou kulturu.  

 4 – dostatečný, slovně „ovládá se značnými mezerami“: Žák je v činnostech málo aktivní a 

tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými 

chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi 

malý zájem a snahu.  

 5 – nedostatečný, slovně „neovládá“: Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho 

schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. 

Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.  

 

STUPNĚ HODNOCENÍ CHOVÁNÍ  

  

Stupeň 1  

Žákovi se v podstatě daří respektovat dohodnutá pravidla. Dodržuje bezpečnost při různých 

činnostech, chrání si svoje zdraví i zdraví ostatních, šetrně zachází s pomůckami jemu svěřenými. 

Snaží se o toleranci, pochopení a dodržování vzájemných mezilidských vztahů nejen ve škole, ale i na 

veřejnosti.  

Stupeň 2  

Žák porušuje dohodnutá pravidla stanovená školním řádem, svým chováním často ohrožuje ostatní, 

nedbá o šetrné zacházení se školním a cizím majetkem, porušuje bezpečnostní pokyny. Jeho 
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vystupování ve škole a na veřejnosti neodpovídá zásadám dobrých mezilidských vztahů (pokusy o 

podvádění, ubližování druhým, nevhodné či vulgární chování…).  

Stupeň 3  

Žák nedodržuje stanovená pravidla, úmyslně ničí cizí a školní majetek, vůbec nerespektuje pokyny k 

ochraně zdraví při různých činnostech. Svým chováním ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních 

spolužáků. 

 

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ  

  

Pochvala  

Třídní učitel může udělit za výrazný projev školní iniciativy, déletrvající úspěšnou práci, apod. 

pochvalu nebo ocenění. Ředitel školy může za projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 

záslužný nebo statečný čin nebo dlouhodobou úspěšnou práci udělit ocenění nebo pochvalu.  

Napomenutí třídního učitele  

Za jednotlivé a méně závažné porušování školního řádu a dohodnutých pravidel, např. za neplnění 

povinností a časté zapomínání, nedodržování bezpečnostních pravidel, braní a ničení cizího nebo 

školního majetku, nevhodné chování ve škole může být žáku uděleno napomenutí třídního učitele. 

Důtka třídního učitele  

Za opakované méně závažné porušování stanovených pravidel a pokynů vztahujících se k 

bezpečnosti, chování žáků a plnění povinností dle ŠŘ může být žákovi udělena důtka třídního učitele.  

Důtka ředitele školy  

Za závažné a úmyslné porušovaní ŠŘ, úmyslné braní a ničení cizích věcí, pokus o podvádění, úmyslné 

ubližování a ohrožování zdraví ostatních může být udělena důtka ředitele školy.  

 

ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ  

  

 sledováním a analýzou průběžné práce žáka nejen na pomůckách (jeho přístupu k práci, 

snahy, samostatnosti a tvořivosti, kvality výsledků jednotlivých dílčích činností, 

sebehodnocení v jednotlivých etapách, uplatňování získávaných dovedností a schopností, 

respektování dohodnutých pravidel a kritérií…)  

 různými druhy pracovních listů, testů a jiných výstupů shromažďovaných do žákovských 

portfolií   
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 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci  

 

KOMISIONÁLNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY  

  

Při pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může zákonný 

zástupce žáka do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději 

však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. 

Termín komisionálního přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v 

termínu dohodnutém se zákonným zástupcem.  

Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník a kteří na konci druhého pololetí 

neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají 

z těchto předmětů opravné zkoušky. Termín je stanoven po dohodě se zákonným zástupcem do 

konce příslušného školního roku – do 31.8. 

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI  

  

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním (zdravotním znevýhodněním je i dlouhodobá 

nemoc).  

Při hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze jeho postižení nebo 

znevýhodnění. Učitelé respektují doporučení pedagogicko-psychologické poradny či SPC. Způsob 

hodnocení žáka je součástí individuálního plánu, který vzniká ve spolupráci vyučujícího, zákonného 

zástupce žáka, případně i poradenského zařízení.  

Pro získávání podkladů pro hodnocení těchto žáků volí učitel vhodné a přiměřené způsoby a při 

zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí takové formy a druhy zkoušení, které 

odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá postižení nebo znevýhodnění negativní vliv. 

Hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí Vyhláškou č. 48 / 2005 Sb., pokud není 

jiným právním předpisem stanoveno jinak.  
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CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ  

  

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

 prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 a 

průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm 1.   

 prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5.   

 neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5.  

  

DESATERO PRO SLOVNÍ HODNOCENÍ:  

  

• Hodnotíme slovy.  

• Nesrovnáváme žáky mezi sebou.  

• Podporujeme sebehodnocení žáků, je na něj přesně vymezený čas.  

• Popisný jazyk hodnocení a sebehodnocení poskytne jasnou informaci.  

• Zpětnou vazbou podporujeme vnitřní motivaci.  

• Volíme slova srozumitelná dítěti (i rodiči).  

• Hodnotíme vykonanou práci, ne osobu.  

• Hodnotíme věcně, bez výtek, nálepek i bez pochval.  

• Vedeme děti k sebekontrole, vyhledávání odlišností a chyb.  

• Chyby jsou znamením k zastavení práce, zamyšlení a zopakování si učiva.  
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