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2 Charakteristiky školy 
2.1 Úplnost a velikost školy  
Základní škola Moravské Bránice je málotřídní škola se čtyřmi postupnými ročníky. Žáci naší školy 

odchází do pátého ročníku do základních škol do Ivančic nebo do Dolních Kounic. Ve školním roce 

2019/2020 navštěvovalo školu 32 žáků. Pro šk. rok 2020/21 je ke školní docházce přihlášeno 34 žáků. 

Kapacita školy je 60 žáků. 

Výuka žáků probíhá převážně ve dvou třídách. Některé vyučovací předměty vyučujeme jednotřídním 

způsobem. V tomto případě využíváme prostor třídy, která slouží jako školní družina. V budově 

základní školy se také nachází školní jídelna. 

Součástí základní školy je také mateřská škola, která má vlastní odloučenou budovu a pracuje podle 

vlastního vzdělávacího programu. Na tento program základní škola z části navazuje a dále ho rozšiřuje. 

 

2.2 Historie školy  
Ze starých archivních zápisů se dovídáme, že škola v Moravských Bránicích existovala již od roku 1758. 

V té době ji navštěvovalo celkem 44 dětí.  

Ze zápisů z roku 1807 se dočítáme, že školu navštěvovalo už jen 28 dětí a proto filiální škola 

v Moravských Bránicích na kratší dobu zanikla. Děti tedy musely pěšky chodit do triviální školy 

v Dolních Kounicích, která byla od roku 1781 dvoutřídní.  

Svou další činnost zahájila škola v Moravských Bránicích až v roce 1850. V obci však nebyla k tomuto 

účelu žádná vhodná budova, přesto bylo vyučování opět zahájeno od školního roku 1850/51 a učilo se 

nejprve v soukromých domech, ve velmi stísněných poměrech na dvě směny.  

Po několika letech výuky v soukromých domech se škola konečně dočkala vlastní budovy. V roce 1854 

byla postavena nová školní budova, která po několika přestavbách během staletí slouží svému účelu 

dodnes. V budově byla tehdy jedna učebna a malý byt pro správce školy.  

Další přestavba budovy školy následovala v roce 1854, kdy k dosavadní jednotřídní škole byly 

přistavěny další dvě třídy. Ve školním roce 1895/96 byla oplocena školní zahrada. Roku 1919 došlo 

k elektrifikaci obce a na elektrickou síť byla napojena i škola.  
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V roce 1924 byly provedeny ve škole další stavební úpravy. Byla postavena zvláštní budova, v níž se 

kromě záchodů nacházela i komora a školní kabinet, který měl být používán i jako místnost pro 

veřejnou knihovnu. Opravena byla i střecha školy a fasáda.  

V roce 1928 byla dostavěna sokolovna (výstavba zahájena 1927), a škola tak získala vhodné prostory 

pro výuku tělocviku. Jeviště v nové sokolovně poskytovalo i větší možnosti nejen pro ochotnický soubor 

Sokola, ale i pro divadelní hry školních dětí.  

Rostoucí počet žáků a povolení ke zřízení 3. třídy si vyžádalo další stavební úpravy školní budovy. V roce 

1928 byla proto přistavěna další třída.  

Od září 1930 byla na škole prováděna výuka podle osnov pro pětitřídní obecnou školu.  

Ve školním roce 1937/38 byla zbudována na dvoře školy studna s pumpou (ručním čerpadlem) 

a pořízeno nové vybavení tříd.  

Škola se ani v šesti letech nesvobody 1939 -1945-nezpronevěřila svému poslání. Učitelé jen formálně 

plnili příkazy protektorátních úřadů a snažili se dát žákům co nejvíce vědomostí pro jejich další život, 

jak věřili, opět ve svobodné zemi. Za jeden z hlavních úkolů po osvobození považovalo vedení školy 

získat zpět místnosti, které ve škole od roku 1942 používal obecní úřad a získat prostředky na stavbu 

nové školy. K výstavbě ale dosud nedošlo.  

Práce školy se začala po roce 1945 opět úspěšně rozvíjet a stále pestřejší byla i mimoškolní aktivita 

žáků. O dobré práci naší školy v prvním poválečném období svědčí i to, že škola obdržela diplom 

Ministerstva školství jako nejúspěšnější škola na okrese Brno – venkov.  

Ve školním roce 1954/55 byla naše škola vzhledem k velkému počtu žáků rozšířena z dosavadní 

trojtřídní na čtyřtřídní. Poněvadž ve školní budově jsou ale jen tři třídy, musela být zavedena v jedné 

třídě výuka na směny.  

Ve školním roce 1955/56 měla zdejší škola již 131 žáků (největší počet žáků za celou dobu své existence, 

učitelský sbor měl 5 členů) a byla proto organizována jako pětitřídní.  

Od školního roku 1970/71 byla škola organizována opět jako trojtřídní, protože celkový počet žáků se 

snížil na 70.  

Ve školním roce 1975/76 byla provedena generální oprava školní budovy, výuka probíhala částečně 

v místní sokolovně. Stavební práce byly dokončeny v roce 1976. Pro větší bezpečnost žáků byl zrušen 

dosavadní vchod a nové vstupní dveře do školní budovy byly umístěny na straně u potoka. Hned za 
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vstupními dveřmi byla zřízena šatna a nové sociální zařízení se splachovacími záchody. V objektu na 

dvoře byla zřízena dílna, byl rekonstruován byt pro ředitele školy a celá budova byla vybavena 

ústředním topením. V objektu byla postavena kotelna.  

Od školního roku 1977/78 měla škola 53 žáků a byla organizována už jako dvojtřídní s 1. - 4. postupným 

ročníkem. Pátý ročník byl v souvislosti s postupnou realizací nové školské soustavy podle zákona z 

června 1978 převeden do ZDŠ Dolní Kounice.  

Ve školním roce 1993/94 byla zřízena školní družina.  

 

2.3 Umístění školy  
Budova základní školy stojí při silnici z Ivančic do Dolních Kounic naproti Obecního úřadu. Vchod do 

školy je situován do klidnější části obce. Při škole je malá zahrádka.  

 

2.4 Podmínky školy  
Škola má málotřídní uspořádání. Ročníky se vždy slučují podle počtu žáků v jednotlivých ročnících 

s ohledem na nejoptimálnější řešení. Některé vyučovací hodiny jsou vyučovány i jednotřídním 

způsobem. 

Výuka žáků probíhá převážně ve dvou prostorných třídách. Pro některé jednotřídní hodiny je také 

k dispozici menší třída školní družiny.  

Materiální vybavení školy je neustále modernizováno. Od r. 2020 mají obě třídy i ŠD nové podlahové 

krytiny. Ve dvou velkých třídách jsou interaktivní tabule. Žáci mají také možnost pracovat při výuce 

s minibooky.  Mohou při kontrole pedagogem využívat internet. 

 

Součástí školy je také školní družina. Ta tvoří základní článek výchovy mimo vyučování, jejím hlavním 

úkolem je zabezpečení mimoškolní činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Její činnost probíhá v ranních 

hodinách, dále pak po ukončení čtvrté vyučovací hodiny až do 16 hod. Třída školní družiny je vybavena 

dataprojektorem. Děti zde mají vybavení pro zájmovou činnost i relaxaci. 

Žáci mají možnost školního stravování v prostorách jídelny.  Ve škole probíhá vydávání obědů, které se 

dováží z mateřské školy.  
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Absenci tělocvičny škola nahrazuje výukou tělesní výchovy v místní sokolovně. Plavecký výcvik se 

uskutečňuje v Plavecké škole Cézavan v Nové Vsi, kde je zajištěna kvalitní i bezpečná výuka. Plavání se 

účastní žáci 1. – 4. ročníku, odvoz je zajištěn autobusovou dopravou.  

Na výuku je škola vybavena výukovými pomůckami, které průběžně doplňuje. Žáci dostávají učebnice 

pro výuku, pracovní sešity si hradí sami. Žáci 1. ročníku dostávají všechny učebnic i pracovní sešity 

zdarma.  

Děti mají možnost využívat zejména během velkých přestávek a v rámci školní družiny školní dvůr 

a malou zahrádku při škole. 

Škola má i bezbariérový přístup, což umožňuje vzdělávat i děti s tělesným postižením.  

 

2.5 Charakteristika pedagogického sboru 
Pedagogický sbor ZŠ tvoří  celkem pět pracovníků :  

- ředitelka ZŠ a MŠ,  

- vedoucí učitelka ZŠ a současně učitelka II. třídy,  

- učitelka I. třídy,  

- vychovatelka školní družiny,  

- asistentka pedagoga (dle potřeby k žákům se SVP) 

Součástí pedagogického vzoru je také výchovný poradce a metodik prevence. Tyto funkce vykonává ke 

svému úvazku většinou učitelka ZŠ. 

Pro všechny členy pedagogického sboru je důležité osobnostní pojetí žáků. Klademe důraz na 

otevřenou komunikaci se všemi aktéry vzdělávacího procesu (žáky, jejich rodiči, ostatními pedagogy 

a dalšími), systematickou pedagogickou diagnostiku žáků, individuální přístup k hodnocení výkonu 

žáků. 

Škola podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogové se také vzdělávají formou 

samostudia zaměřeného na nové formy, metody a trendy ve výchovně - vzdělávací práci. 
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2.6 Charakteristika žáků  
Na škole se vzdělávají žáci převážně z Moravských Bránic, případně žáci z blízkého okolí. 

Škola vzdělává integrované žáky. Pro vzdělávání těchto žáků jsou respektována doporučení školských 

poradenských zařízení. Škola se pro tyto žáky snaží vytvořit nejvhodnější podmínky k jejich vzdělávání. 

 

2.7 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 
Pro rozvoj zdravého způsobu života jsme zapojeni do Recyklohraní, dále se účastníme soutěže ve sběru 

papíru – Soutěž s panem Popelou. 

Jsme také zapojeni do projektů Mléko do škol a Ovoce do škol. 

Pro podporu čtenářství spolupracujeme s Klubem mladých čtenářů. Děti dostávají pravidelně katalogy 

s nabídkou dětských knih nakladatelství Albatros a Fragment. Případná objednávka knih z těchto 

katalogů je pak dětem zprostředkována. 

Každoročně škola nabízí pro budoucí prvňáčky edukačně – stimulační skupiny, kde si děti spolu se svými 

rodiči postupně v 10 lekcích připravují na vstup do základní školy. 

Prozatím nespolupracujeme s žádnou zahraniční školou.  

 

2.8 Autoevaluace školy 
Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy 

ve škole. Jejím cílem je analyzovat výchovně vzdělávací procesy, zhodnotit kvalitu školy a stanovit 

prostředky, nástroje a cesty ke zlepšení kvality školy a dospět k vyšší úrovni školou poskytovaných 

služeb. 

 

Oblasti 

autoevaluace 

Nástroje Kdo Kdy Výstupy 

Evaluace 

funkčnosti ŠVP 

dotazník 

 

učitelky 

ředitelka 

1 x za 2 roky úprava ŠVP 

Podmínky ke 

vzdělávání 

dotazník  

 

 

zaměstnanci 

(pedagogičtí i 

nepedagogičtí) 

 

1 x za rok 

 

stanovení dalších 

záměrů, priorit 
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diskusní kruh 

dotazník 

 

žáci 

rodiče 

 

1 x za rok 

1 x za rok 

Práce 

zaměstnanců 

hospitace a 

pohospitační 

pohovor 

průběžná kontrola  

pedagogické 

porady 

ředitelka 

vedoucí učitelka  

dle plánu 

hospitací 

průběžně a 

nahodile 

hospitační záznam 

 

při zjištění ne 

dostatků – náprava 

 

zápis z porady 

Školní klima 

 

rozhovory a 

skupinové diskuze 

se žáky a učiteli 

 

dotazník pro žáky 

metodik 

prevence 

 

průběžně 

 

 

1 x za rok 

při zjištění problémů 

hledání cest ke 

zlepšení 

Výsledky 

vzdělávání žáků 

rozbory žákovských 

prací 

učitelky průběžně 

během 

školního roku 

klasifikace 

Tematické 

plány 

průběžné poznmky 

v tematických 

plánech 

učitelky průběžně 

během 

školního roku 

aktualizace 

tematických plánů 

Autoevaluace 

pedagogických 

pracovníků 

dotazník pro 

učitelky 

ředitelka 1 x za rok stanovení osobního 

rozvoje a cílů 

 

Tyto informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí 

k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. Hodnocení práce učitelů 

se neopírá pouze o hospitace, ale také o informace, jak učitelé výuku plánují a jak vedou žáky v procesu 

vzdělávání.  

Plánováním a prováděním hodnocení má škola možnost získat zpětnou vazbu o vlastní práci. Evaluace 

v tomto smyslu se stává každodenní potřebou školy a součástí práce všech spolupracovníků. 
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3 Poradenství v rámci školy 
Školní poradenské pracoviště v naší škole je tvořeno výchovným poradcem a metodikem prevence. 

Pedagogičtí pracovníci školy také zajišťují speciálně pedagogické poradenství.  

 

3.1 Výchovný poradce 
Výchovný poradce školy pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi 

rodiči, učiteli a žáky (mediace).   

Podporuje rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory 

rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem 

a dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, v chování, 

v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem.  

Výchovný poradce dále zajišťuje:  

 poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům 

žáka ve výchově a vzdělávání,  

 poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, 

prevence neúspěchu, 

 poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů – rodině a žákovi, postupy řešení 

ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků,  

 poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí, 

 poradenství při přestupu žáka do pátého ročníku ZŠ, 

 poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného 

kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,  

 poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků,  

 metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při 

pedagogické práci s žáky,  

 poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími 

odbornými institucemi.  

Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a rodičů. 
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3.2 Metodik prevence 
Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem „Minimální preventivní program“ pro 

daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Metodik si vede také „Deník metodika prevence.“ 

Metodik prevence a výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením sociálně právní ochrany dětí 

příslušných městských úřadů a kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této 

oblasti.  Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje 

postup výchovný poradce, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí podporu a poradenství. 

Škola spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů, využívá 

vybrané programy.  

 

4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
4.1 Spolupráce s rodiči 
Jedním z hlavních cílů školy je dobrá spolupráce s rodiči. Rodiče jsou s průběhem vzdělávání 

a s výsledky žáků pravidelně seznamováni formou informačního systému Edookit, zápisů do 

žákovských knížek, deníčků. Dále veškeré potřebné informace získávají na třídních schůzkách 

a hovorových hodinách. Vzhledem k výhodám obou těchto forem setkávání s rodiči třídní schůzky 

a hovorové hodiny během školního roku střídáme. Škola má také webové stránky, které pravidelně 

aktualizuje.  

Rodiče dětí mohou školu také kdykoli navštívit po vzájemné dohodě s vyučujícím. Je-li nutné řešit 

problémy, dochází k osobnímu jednání. Zúčastní se ho rodiče a třídní učitel, u závažnějších případů 

ředitelka školy a výchovný poradce.   

Škola pořádá Den otevřených dveří, při němž mohou rodiče i veřejnost školu navštívit a strávit tam 

s dětmi jejich celý školní den. To umožňuje lépe poznat nejen osobnost pedagoga, ale i formy a metody 

práce, které jsou ve škole používány.  

Škola pořádá i další akce, při kterých se setkáváme s rodiči (Vánoční kavárna, Rozloučení se čtvrťáky 

atd.) 

S činností školy se může veřejnost dále seznámit prostřednictvím kulturních vystoupení žáků školy 

např. při „Rozsvěcování vánočního stromu“ (hudební vystoupení a prodej výrobků dětí na vánočním 

jarmarku) „Sousedském posezení“ (vystoupení žáků pro seniory), případně při konání oslav 

významných výročí v obci. 
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Pro úspěšné vzdělávání a výchovu dětí je dobrá spolupráce školy s rodiči nezbytná. Za velmi cenné 

považujeme připomínky a náměty rodičů.  Pro další působení školy jsou důležitou zpětnou vazbou 

a zdrojem podnětů pro další práci. 

 

4.2 Spolupráce s dalšími subjekty 
Obecní úřad jako zřizovatel naší školy má zájem o její perspektivní chod. Kromě pravidelné finanční 

částky, kterou škola dostává od obce na rok, přispívá obec na mimořádné výdaje a potřeby školy např. 

pořízení interaktivní tabule. 

Vzhledem k tomu, že se v obci udržují různé místní zvyky a tradice, naši žáci se každoročně podílí na 

přípravě kulturních vystoupení („Rozsvěcování vánočního stromu“, „Vystoupení pro seniory,“ případně 

dalších oslav důležitých výročí .) 

 

V listopadu 2006 byla založena školská rada. V současné době funguje v počtu tří členů. V nových 

volbách v měsíc 2018 byly zvoleny za pedagogy Mgr. Jana Čechová, za rodiče Mgr. Jitka Odehnalová 

a za zřizovatele Mgr. Zuzana Ševelová.  

V případě potřeby spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními PPP Brno. 

V rámci MPP spolupracujeme i s dalšími organizacemi, jako například Hasičský záchranný sbor, Policie 

ČR, atd. 

Dalšími významnými partnery školy jsou: ZŠ Dolní Kounice, ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice, 

ZŠ T. G. Masaryka Ivančice , ZUŠ Ivančice, Tělovýchovná jednota Sokol Moravské Bránice, 

KIC Ivančice – kulturní programy pro děti. 

 
 

5 Charakteristika školního vzdělávacího programu 
5.1 Zaměření školy   
Jsme malá škola rodinného typu, která svým žákům poskytuje všeobecné vzdělání v přátelské a tvůrčí 

atmosféře. Vzájemná spolupráce všech zúčastněných v celém výchovně -vzdělávacím procesu je pro 

nás velmi důležitá.  
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V naší škole: 

- poskytujeme všeobecné vzdělání, 

- podporujeme a rozvíjíme přátelské klima školy, 

- vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel ve škole i ve společnosti, 

- orientujeme se na osobnost žáka, respektujeme individuální zvláštnosti ve vyučování, 

- věnujeme se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 

- rozvíjíme sociální a emoční inteligenci žáků (spolupráci, kooperaci, pozitivní mezilidské vztahy, 

přátelství, ochotu pomáhat, respekt, sebeúctu, úctu, empatii,….), 

- vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a zdravému sebevědomí,  

- využíváme metody aktivního učení, 

- rozvíjíme komunikační dovednosti žáků v mateřském i cizím jazyce,  

- rozvíjíme kreativitu žáků,  

- snažíme se přiblížit školu co nejvíce dětem, udělat ji pro ně zajímavou a přitažlivou, dovést je 

k poznání významu vzdělávání, 

- rozvíjíme schopnost žáků efektivně využívat moderní informační a komunikační technologie,  

- vedeme žáky k citlivému vztahu k životnímu prostředí,  

- vzdělávání co nejvíce propojujeme s praktickým životem,  

      

5.2 Výchovné a vzdělávací strategie  
Smyslem je vybavit žáka základními klíčovými kompetencemi. Klíčové kompetence jsou souborem 

dovedností a vědomostí, ke kterým by žák měl ve vzdělávání dojít. 

Škola utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků následujícími strategiemi: 

 

Kompetence k učení  

 pro aktivní učení volíme vhodné způsoby, metody a strategie, které podporují u žáků zvídavost  

 klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem   

 zajišťujeme žákům dostatek informačních zdrojů   

 vedeme žáky k samostatnému ohodnocení vlastní činnosti 

 diskutujeme se žáky o překážkách a problémech v učení a práci  

 učíme žáky pracovat s chybou a tím hledat správná řešení 

 podporujeme tvořivost žáků, vedeme je k hledání různých řešení problému 

 učíme žáky plánovat práci 
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Kompetence k řešení problémů 

 vedeme žáky k hledání různých řešení, argumentací na obhajobu vlastního řešení 

 vedeme žáky k vyhledání informací, které napomáhají při řešení problému 

 podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení  

 na vhodných případech učíme žáky užití různých algoritmů řešení problémů  

 podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů  

 učíme žáky řešit samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem 

překonávat životní překážky 

 

Kompetence komunikativní  

 vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými osobami ve 

škole i mimo školu 

 vedeme žáky k naslouchání druhých 

 učíme žáky vhodnou formou obhajovat svůj vlastní názor a zároveň respektovat názory 

druhých 

 vedeme žáky k tomu, aby dokázali formulovat otázky a odpovědi 

 učíme žáky zvládat jednoduchou formu písemné komunikace 

 učíme žáky zvládat orientaci v různých zdrojích informací (běžně užívané texty, obrazové 

a multimediální materiály) 

 podporujeme přátelskou atmosféru ve třídě, mezi třídami a v celém okolí 

 poskytujeme žákům možnost si vyzkoušet vystoupení na veřejnosti (akce školy) 

 

Kompetence sociální a personální 

 rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat 

 rozvíjíme u žáků růst jejich sebedůvěry, samostatného rozvoje, sebeúcty, ale i úcty k práci 

jiných podporujeme inkluzivní vzdělávání, začleňování žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami do třídních kolektivů 

 vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování a k odmítavému postoji 

ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, ale i vztahy mezi žáky a pedagogy  

 učíme žáky nést zodpovědnost za svou práci ve skupině 

 zařazujeme skupinovou práci tam, kde to učivo dovoluje   

 vedeme žáky ke kladnému vztahu a úctě ke starší generaci 
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Kompetence občanské  

 vedeme žáky k respektování názorů druhých lidí a jejich individuálních zvláštností 

 vysvětlujeme žákům základní společenské normy  

 vedeme žáky k uvědomování si svých práv, k plnění svých povinností zakotvených ve školním 

řádu a pravidel slušného chování 

 umožňujeme žákům se spolupodílet na vytváření pravidel chování ve třídě 

 rozvíjíme smysl žáků pro kulturu  

 seznamuje žáky se zásadami první pomoci 

 vedeme žáky ke kladnému vztahu k životnímu prostředí, k jeho ochraně a třídění odpadu 

 vedeme žáky k osvojení si zásad zdravého životního stylu 

 

Kompetence pracovní  

 vzbuzujeme pozitivní vztah k práci ve škole, podporujeme zájmy dětí 

 usilujeme o dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků 

 dbáme na hygienu práce, ochranu zdraví při práci 

 vytváříme podnětné, tvořivé pracovní prostředí  

 učíme žáky využívat znalosti a zkušenosti získaných ve škole v zájmu vlastního rozvoje  

umožňujeme žákům se podílet na tvorbě pomůcek do vyučování 

 seznamujeme žáky s různými profesemi 

 

5.3 Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků 
nadaných a mimořádně nadaných 
Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním 

znevýhodněním i žákům talentovaným i žákům s mimořádně nadaným.   

Třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem zajišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci 

s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, 

plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením 

i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. 

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

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

nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí 

podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu 
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uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení. Podpůrná 

opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů.  

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského 

poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až 

pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ). Začlenění 

podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory: 

Plán pedagogické podpory (PLPP) sestavuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními pedagogy s cílem 

stanovení metod práce s žákem, organizace vzdělávání a způsobů kontroly osvojení znalostí 

a dovedností žákem, potřeby úprav ve vzdělávání a zapojení v kolektivu. PLPP má písemnou podobu. 

Třídní učitel seznámí s PLPP zákonné zástupce žáka, kteří svůj souhlas s podpůrným opatřením 

1. stupně potvrdí svým podpisem. Tento dokument se pak zakládá do osobní složky žáka a je pravidelně 

vyhodnocován. Třídní učitel průběžně konzultuje účinnost PLPP s rodiči. V případě potřeby PLPP 

aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Nejpozději po 3 měsících od 

zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory 

třídní učitel vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud k naplnění 

vzdělávacích potřeb nepostačují podpůrná opatření v rámci PLPP, třídní učitel ve spolupráci 

s výchovným poradcem doporučí zákonným zástupcům žáka návštěvu školského poradenského 

zařízení za účelem posouzení jeho speciálně vzdělávacích potřeb. Pokud jsou daná opatření 

dostatečná, pedagogičtí pracovníci dále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka. 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:   

Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího plánu, 

zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ředitel školy 

žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. Za tvorbu IVP, spolupráci s ostatními 

vyučujícími, se školským poradenským zařízením a spolupráci se zákonnými zástupci je odpovědný 

třídní učitel. Ten vytváří IVP na základě odborného posudku ŠPZ. Tento dokument vzniká bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení. IVP obsahuje informace 

o úpravách obsahu vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení vzdělávání, úpravy metod a forem 

výuky a hodnocení žáka a případné úpravy výstupů ve vzdělávání žáka.  IVP je v případě potřeby 

doplněn dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Zákonní zástupci žáka pak 

svůj souhlas s IVP potvrdí svým podpisem. IVP schvaluje ředitelka školy. Tento dokument se zakládá do 
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osobní složky žáka. Třídní učitel dále průběžně konzultuje účinnost IVP s rodiči. V průběhu školního 

roku je IVP dle potřeb žáka doplňován. Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování 

individuálního vzdělávacího plánu. Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci 

nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka. Stejný postup platí, i pokud zákonný 

zástupce žáka vyhledal pomoc školského poradenského zařízení i bez vyzvání školy. 

 

Zapojení dalších subjektů:   

Ke spolupráci škola využívá školská poradenská zařízení – PPP Brno, v současné době také SPC 

Šrámkova, Brno.  Spolupráce s těmito subjekty probíhá emailovou komunikací nebo telefonicky, 

v případě potřeby osobní návštěvou ve škole.  

Pracovníci ŠPZ přijíždějí do školy také vždy pravidelně, aby viděli své klienty v procesu učení. Po přímém 

náslechu následuje sdílení zkušeností mezi vyučujícími, členy ŠPP a pracovníky ŠPZ. 

 

Zodpovědné osoby ve škole: 

Škola má je zřízené školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovný poradce a metodik prevence. 

Další pedagogičtí pracovníci školy jsou součinní se školním poradenským zařízením při péči o žáky se 

speciálně vzdělávacími potřebami. 

 

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 

a) v oblasti metod výuky:  

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků  

- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi  

- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

 

 b) v oblasti organizace výuky:  

- střídání forem a činností během výuky  

- u mladších žáků využívání skupinové výuky  

- postupný přechod k systému kooperativní výuky  

- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka  

-změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky a se zřetelem k charakteru 

výuky a potřebám žáků, 
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c) Doporučení školského poradenského zařízení může rovněž stanovit zabezpečení předmětu 

speciálně pedagogické péče nebo pedagogickou intervenci. Tuto péči zajišťují třídní učitelky. 

Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných  

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání s vrstevníky 

vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových činností nebo 

v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.  

Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení 

schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo 

v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo 

sociálních dovednostech (§ 27 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle 

individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory: 

PLPP nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se 

projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a zákonnými zástupci žáka. PLPP vymezuje 

podpůrná opatření prvního stupně týkající se úpravy metod a organizace výuky, úpravy obsahu 

vzdělávání, hodnocení a intervence školy. Tento dokument má písemnou podobu. Třídní učitel seznámí 

s PLPP zákonné zástupce žáka, kteří svůj souhlas s podpůrným opatřením 1. stupně potvrdí svým 

podpisem. PLPP se pak zakládá se do osobní složky žáka a je pravidelně vyhodnocován. Třídní učitel 

průběžně konzultuje účinnost PLPP s rodiči. V případě potřeby PLPP aktualizuje v souladu potřeb žáka. 

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě 

plánu pedagogické podpory třídní učitel vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění 

stanovených cílů. V případě, že se daná opatření ukáží jako nedostatečná, třídní učitel ve spolupráci 

s výchovným poradcem doporučí zákonným zástupcům žáka využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení. Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují 

v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka. 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:   

Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího plánu, 

zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ředitel školy 

žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. Za tvorbu IVP, spolupráci s ostatními 

vyučujícími předmětů, ve kterých se projevuje mimořádný talent žáka, za spolupráci se školským 



    Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Společnou cestou za poznáním 

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace             21/221 
 

poradenským zařízením a zákonnými zástupci je odpovědný třídní učitel. Ten vytváří IVP na základě 

odborného posudku ŠPZ. Tento dokument vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od 

obdržení doporučení. S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka. Zákonný 

zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem informovaného souhlasu. IVP schvaluje ředitelka školy. 

Tento dokument se zakládá do osobní složky žáka.  Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve 

spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel daného předmětu 

individuální vzdělávací plán průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb 

žáka.  

Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu. 

Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci 

a úpravách dle potřeb žáka.  

Stejný postup platí, pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského poradenského zařízení 

i bez vyzvání školy.  

 

Podpůrná opatření pro žáky nadané a mimořádně nadané: 

a ) v oblasti metod výuky: 

- obohacení dílčích výstupů školního vzdělávacího programu nad rámec učiva vyučovacích předmětů a 

oblastí školního vzdělávacího programu  

- využívání individuální a skupinové projektové práce,  

- povzbuzování žáků v objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma vzdělávání 

nabízí 

- pestrá a podnětná výuka, která umožňuje velkou aktivitu, samostatnost a činorodost (nabídka 

nestandardních problémových úloh) 

- podpora hledání dalších možných postupů řešení problémů 

-vedení žáka k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším 

 

b) v oblasti organizace výuky: 

- předčasný nástup dítěte ke školní docházce,  

- vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech,  

- účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících  

- nabídka zájmových aktivit organizovaných školou nebo ZUŠ 

-obohacování učiva (dílčích výstupů) nad rámec školního vzdělávacího programu podle charakteru 

nadání žáka, které bude vycházet z RVP 
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- vnitřní diferenciace žáka v některých předmětech 

- zadávání specifických úkolů a projektů (na složitější a abstraktnější úrovni) 

-prohloubení učiva, rozšíření a obohacení o další informace 

- příprava a účast na soutěžích a olympiádách (nejen školní, ale také regionální, krajské, celostátní) 

 - přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na 

základě zkoušky před komisí  

 

Postup školy při přeřazení žáka do vyššího ročníku:  

Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni na žádost rodičů do vyššího ročníku na základě 

komisionální zkoušky. Ředitelka školy jmenuje komisi pro přeřazení žáka do vyššího ročníku a stanoví 

po dohodě se zákonným zástupcem žáka termín konání zkoušky.  Dále ředitelka školy stanoví obsah, 

formu a časové rozložení zkoušky. Žák vykoná zkoušku před komisí. Komise určí hlasováním výsledek 

zkoušky. Škola pořizuje protokol o zkoušce, který je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. 

Ředitelka školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka. 

V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval. 

 

Zapojení dalších subjektů:   

Ke spolupráci škola využívá školské poradenské zařízení – PPP Brno. Spolupráce probíhá emailovou 

komunikací, telefonicky nebo osobní návštěvou ve škole.  

 

Zodpovědné osoby ve škole: 

Škola má je zřízené školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovný poradce a metodik prevence. 

Speciálně pedagogické poradenství také dále zajišťují pedagogičtí zaměstnanci školy. 

 

5.4 Zabezpečení průřezových témat 
 

Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání a prostupují celým základním 

vzděláváním. Ve škole se realizují v libovolných ročnících tak, aby na konci 1. stupně žáci prošli všemi 

průřezovými tématy. Průřezová témata reflektují okruhy aktuálních problémů současného světa 

a stávají se tím nedílnou a důležitou součástí základního vzdělání.  

Smyslem průřezových témat není předávat žákům vědomosti a dovednosti, ale pomáhat rozvíjet 

osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.  
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Na naší škole nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale začleňujeme je 

do vyučovacích předmětů.  

 

V etapě základního vzdělání jsou vymezena tato průřezová témata: 

 Osobnostní a sociální výchova - OSV 

 Výchova demokratického občana  - VDO 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VMEGS 

 Multikulturní výchova - MKV 

 Environmentální výchova - EV 

 Mediální výchova - MDV 
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Zařazení průřezových témat do vyučovacích předmětů: 
 

Průřezové téma/tematický okruh 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Osobnostní a sociální výchova   

 Rozvoj schopností poznávání 

ČJ, M, HV, 

TV 

ČJ, M, HV, 

TV 

ČJ, M, HV, 

TV 

ČJ, M, VL, 

PŘ, HV, VV 

ČJ, M, INF, 

VL, PŘ, HV, 

VV 

 Sebepoznání a sebepojetí 

ČJ, PRV, 

HV, VV, 

TV, PČ 

ČJ, PRV, 

HV, VV, 

TV, PČ 

ČJ, PRV, 

HV, VV, 

TV, PČ VV, TV, PČ 

PŘ, VV, TV, 

PČ 

 Seberegulace a sebeorganizace 

M, PRV, 

VV, TV, PČ 

M, PRV, 

VV, TV, PČ 

M, PRV, 

VV, TV, PČ 

M, PŘ, VV, 

TV, LČ 

M, PŘ, VV, 

TV, PČ 

 Psychohygiena 

PRV, HV, 

VV, TV 

PRV, HV, 

VV, TV 

PRV, HV, 

VV, TV VV, TV 

INF, PŘ, 

VV, TV 

 Kreativita 

ČJ, HV, VV, 

TV, PČ 

ČJ, HV, VV, 

TV, PČ 

ČJ, HV, VV, 

TV, PČ 

M, HV, VV, 

PČ 

M, INF, 

HV, VV, PČ 

 Poznávání lidí ČJ, PRV ČJ, PRV ČJ, PRV AJ AJ, PŘ 

 Mezilidské vztahy 

ČJ, PRV, 

TV, PČ 

ČJ, PRV, 

TV, PČ 

ČJ, PRV, 

TV, PČ VL, PŘ, PČ VL, PŘ, PČ 

 Komunikace ČJ, PRV ČJ, PRV ČJ, AJ, PRV ČJ, AJ, VL 

ČJ, AJ, INF, 

VL 

 Kooperace a kompetice 

ČJ, VV, TV, 

PČ 

ČJ, VV, TV, 

PČ 

ČJ, VV, TV, 

PČ VV, PČ VV, PČ 

 Řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti M, PRV, TV M, PRV, TV M, PRV, TV M, PŘ, TV 

M, INF, PŘ, 

TV 

 Hodnoty, postoje, praktická etika ČJ, PČ ČJ, PČ ČJ, PČ ČJ, VL, PŘ ČJ, VL, PŘ 

Výchova demokratického občana  

Občanská společnost a škola  ČJ, PRV  ČJ, PRV  ČJ, PRV  VL   

Občan, občanská společnost a stát        VL  VL 

Formy participace občanů 

v politickém životě         VL 
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Principy demokracie jako formy vlády 

a způsobu rozhodování          VL 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

Evropa a svět nás zajímá  PRV, VV 

 ČJ, M, 

PRV, VV, 

ČJ, M, PRV, 

VV 

ČJ, AJ, VL, 

HV, PČ 

ČJ, AJ, INF, 

VL, HV, PČ 

Objevujeme Evropu a svět    M M, AJ 

ČJ, M, AJ, 

VL, HV 

ČJ, M, AJ, 

V, HV 

Jsme Evropané      ČJ ČJ, VL 

Multikulturní výchova  

Kulturní diferenciace        AJ  AJ, VL 

Lidské vztahy 

 ČJ, PRV, 

HV, VV 

 ČJ, PRV, 

HV, VV 

 ČJ, PRV, 

HV, VV 

 ČJ, AJ, VL, 

VV 

 ČJ, AJ, VL, 

VV 

Etnický původ  PRV  PRV  PRV  AJ, VL  AJ, VL 

Multikulturalita      AJ  AJ  AJ 

Princip sociálního smíru a solidarity        VL  VL 

Enviromentální výchova  

Ekosystémy  PRV, VV  PRV, VV  PRV, VV  VL, PŘ  PŘ 

Základní podmínky života  PČ  PČ  PČ  VL, PŘ, PČ  PŘ, PČ 

Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí  PRV  PRV  PRV  VL, PŘ  VL, PŘ 

Vztah člověka k prostředí 

 M, PRV, 

VV, PČ 

 ČJ, M, 

PRV, VV, 

PČ 

 ČJ, M, 

PRV, VV, 

PČ 

 ČJ, M, VL, 

PŘ, VV, PČ 

 ČJ, M, VL, 

PŘ, VV, PČ 

Mediální výchova  

Kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení     M M, AJ  M, AJ, INF, 

Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality      ČJ  ČJ, M 

 ČJ, M, INF, 

PŘ 

Stavba mediálních sdělení        ČJ  ČJ, INF 
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Vnímání autora mediálních sdělení  HV  HV  HV  ČJ, HV  ČJ, HV 

Fungování a vliv médií ve společnosti        ČJ  ČJ, INF 

Tvorba mediálních sdělení  VV  VV  VV  ČJ, VV ČJ, INF, VV 

Práce v realizačním týmu        ČJ  ČJ, INF 

 

 

Zkratky předmětů použité v tabulce: 

Český jazyk a literatura  - ČJ 

Anglický jazyk – AJ 

Matematika - M 

Prvouka – PRV 

Vlastivěda – VL 

Přírodověda – PŘ 

Výtvarná výchova  - VV 

Pracovní činnosti  - PČ 

Hudební výchova – HV 

Tělesná výchova  -TV 

Informatika  - INF 

 
 

6 Učební plán 
 

6.1 Celkové dotace – přehled 
 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací obor Vyučovací 

předmět 

Ročník 

 

Celkem  

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Jazyk a 

jazyková 

Český jazyk a 

literatura 

Český jazyk 7 + 2 8 + 1 6 + 2 6 +1 6 + 1 33 + 7 
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komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 0 0 3 3 + 1 3 9 + 1 

2. Matematika 

a její aplikace 

Matematika a 

její aplikace 

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

3. Informační 

a komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika 0 0 0 0 1 1 

4. Člověk a 

jeho svět 

Člověk a jeho 

svět 

Prvouka 2 2 3 0 0       7 

Přírodověda 0 0 0 1 1 + 1 2 + 1 

Vlastivěda 0 0 0 1 + 1 2 3 + 1 

5. Umění a 

kultura 

Hudební 

výchova 

Hudební 

výchova 

1 1 1 1 1 5 

Výtvarná 

výchova 

Výtvarná 

výchova 

1 1 + 1 1 + 1 2 2 7 + 2 

6. Člověk a 

zdraví 

Tělesná výchova Tělesná 

výchova 

2 2 2 2 2 10 

7. Člověk a 

svět práce 

Člověk a svět 

práce 

Pracovní 

činnosti 

1 1 1 1 1 5 

Celková 

časová dotace 

  20 22 25 25 26 102 +16 

 

Z disponibilní časové dotace byly posíleny předměty: český jazyk  (1.- 5. roč.), anglický jazyk (4. ročník), 

matematika  (2.- 5. ročník), vlastivěda (4.ročník), přírodověda (5. ročník), výtvarná výchova (2. a 3. 

ročník). 
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6.2 Poznámky k učebnímu plánu 
Český jazyk : 

v 1. ročníku ZŠ má výuka předmětu český jazyk komplexní charakter. Ve 2. - 5. ročníku ZŠ má složky 

specifického charakteru čtení a literární výchova, jazykové vyučování, slohový výcvik, psaní. O časové 

dotaci jednotlivých složek rozhodne vyučující.  

Přírodověda a vlastivěda:  

ve 4. a 5. ročníku o časové dotaci jednotlivých předmětů  (přírodověda a vlastivěda) v rámci vzdělávací 

oblasti Člověk a jeho svět rozhoduje ředitelka školy po dohodě s vyučujícím tak, aby se vyučovalo 

oběma předmětům učebního plánu v daném ročníku. 

Pracovní činnosti:  

v 1. – 5. ročníku ZŠ o výběru jednotlivých témat učiva a organizaci výuky v rámci podmínek školy 

rozhodne ředitelka školy. V některých vyučovacích hodinách, podle charakteru prováděné činnosti, 

může být třída dělena na skupiny tak, aby byla zajištěna bezpečnost žáka a ochrana jeho zdraví. 

Tělesná výchova: 

V rámci TV je povinná základní plavecká výuka v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. O zařazení do 

ročníků rozhoduje ředitelka školy. 

Nepovinné předměty: 

Od 1. ročníku ZŠ mohou být zavedeny nepovinné předměty, které se zařazují nad rámec týdenní časové 

dotace povinných předmětů. Ředitel školy může koncipovat nepovinné předměty po dohodě 

s vyučujícím podle podmínek školy a podle zájmu žáků. Výběr a počet nepovinných předmětů není pro 

žáka omezen. 

V současné době neprobíhá na naší škole výuka nepovinného předmětu. 

Předměty speciálně pedagogické péče: 

Škola realizuje Předměty speciálně pedagogické péče na základě doporučení Školského poradenského 

zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole a na základě souhlasu 

zákonného zástupce žáka s jejich poskytováním.  

Doporučená hodinová dotace je realizována z disponibilní časové dotace. Předměty speciálně 

pedagogické péče zahrnují max. 4 žáky. Předměty speciálně pedagogické péče jsou poskytovány 
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pedagogickým pracovníkem školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky nebo 

speciální pedagog s kvalifikací podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen “speciální pedagog”). 

 

Organizace výuky: 

Výuka je realizována v týdenních cyklech, které jsou zaznamenávány do elektronické třídní knihy. 

Výuka jednotlivých předmětů probíhá v celcích odpovídajících délkou vyučovací hodině (45 minut). 

V případě potřeby mohou být hodiny spojovány do celků maximálně 4 vyučovacích hodin.  

Průřezová témata jsou integrována do předmětů. 
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7 Učební osnovy 
7.1 Český jazyk 
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 

Vyučovací předmět: Český jazyk 

 

Charakteristika předmětu: 

Český jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Obsah této oblasti se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí 

jazyk a Další cizí jazyk. Má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti získané v tomto předmětu jsou důležité pro vzdělávání a získávání 

poznatků v dalších oborech. Cílem je naučit žáky pozitivnímu vztahu k mateřskému jazyku, číst s porozuměním, rozvíjet vyjadřovací schopnosti, psát dle 

pravidel českého pravopisu, zvládat pravidla mezilidské komunikace a samostatně získávat informace z různých zdrojů.  

Výjimečné postavení zaujímá výuka čtení a psaní v 1. ročníku. Obě složky se velice úzce prolínají, nelze je učit odděleně. Při výuce psaní u dětí vytváříme 

základní hygienické a pracovní návyky. Dále klademe důraz na rozvoj vyjadřovacích schopností žáků a obohacování jejich slovní zásoby. Protože mezi dětmi 

přicházejícími do 1. třídy jsou velké rozdíly a průběh učení závisí na mnoha vnitřních a vnějších podmínkách, je nutný individuální přístup učitele k jednotlivým 

žákům, dostatečně je motivovat a podněcovat k práci, chválit každý pokrok. Vhodným vedením vzbuzujeme u žáků pozitivní vztah k učení.  

 

Obsahové vymezení: 

Předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří základních složek, které se při výuce vzájemné prolínají.  
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 V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, kultivovaně psát, mluvit, porozumět čtenému textu, analyzovat 

jej, kriticky posoudit jeho obsah. V komunikační výchově je kladen důraz na etickou výchovu. 

 V Jazykové výchově získávají žáci vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho 

další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem k jasnému, přehlednému a srozumitelnému 

vyjadřování. Dochází k rozvoji jejich znalostí, dovedností, schopností porovnávat různé jevy, třídit je, dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od 

počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.  

 V Literární výchově žáci prostřednictvím četby poznávají základní literární útvary, učí se postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní 

názory o přečteném díle. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky a dovednosti. Literární výchova umožňuje žákům získávat poznatky 

a prožitky, které mohou dále pozitivně ovlivnit jejich postoje a obohatit jejich duchovní život.  V literární výchově neopomínáme ani zaměření 

dramatické.  

 

Organizační vymezení: 

Výuka probíhá ve dvou třídách při nejvýše dvou spojených ročnících. Nejčastější formou výuky je vyučovací hodina.  

Jako stěžejní metody volíme takové, které podporují spolupráci dětí a kooperaci. Samozřejmě i ty, které rozvíjejí samostatnost, aktivitu, kreativitu, schopnost 

řešit problém, formulovat a ověřovat vlastní názory. Velký důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností.  

Do výuky ČJ patří návštěvy divadel, knihovny apod. 

 

Časové vymezení: 

1. ročník - 9 hodin týdně  

2. ročník - 9 hodin týdně 

3. ročník - 8 hodin týdně 

4. ročník - 7 hodin týdně 
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5. ročník - 7 hodin týdně 

 

Začlenění průřezových témat: 

Zařazení průřezových témat je uvedeno v tabulce vyučovacího předmětu Český jazyk v každém ročníku. 

 

Mezipředmětové vztahy: 

 Anglický jazyk 

 Matematika 

 Prvouka 

 Vlastivěda 

 Přírodověda 

 Výtvarná výchova 

 Pracovní činnosti 

 

Výchovně - vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

 

Kompetence 
k učení 
 
 
 
 
 
 

 Žák 

- osvojuje si základní jazykové a literární pojmy 

- využívá mnoha možností uplatňovat své vlastní zkušenosti 

- učí se vyhledávat a získávat informace z textů 

- učí se používat efektivní způsoby, metody a strategie  

- využívá prostředků výpočetní techniky 
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Učitel 

- motivuje žáky k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 

- vede žáky ke stálému zdokonalování čtení a zájmu o četbu 

- učí žáky vyhledávat, třídit informace a propojovat je do širších významových celků 

- umožňuje využívat prostředky výpočetní techniky 

- učí žáky pracovat s textem – vyhledávat informace, rozhodovat o tom, co je důležité, vybírat klíčová slova a myšlenky 

- učí žáky propojovat teoretické poznatky s praktickými dovednostmi 

Kompetence 
k řešení 
problémů 
 
 
 

Žák 

- objevuje různé varianty řešení  

- při řešení problémového úkolu využívá vlastní zkušenosti 

- učí se obhajovat své závěry 

- při řešení problémových úkolů si vzájemně pomáhá se spolužáky 

Učitel 

- hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

- vede žáky k vyhledávání informací vhodných k řešení problému  

- podporuje žáky ve vzájemné pomoci při řešení problému 

- zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností 

Kompetence 
komunikativní 

Žák 

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 

- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje 

- účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
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- snaží se získávat další poznatky a využívá k tomu různé komunikační a informační zdroje a prostředky (knihy, časopisy, encyklopedie, CD, 

DVD, internet…). 

Učitel 

- zařazuje diskusní kroužky  

- pomocí literárního a gramatického učiva rozšiřuje slovní zásobu žáků 

- učí žáky vyjadřovat se výstižně a kultivovaně (ústně i písemně) 

- učí žáky prezentovat vlastní názory, vhodně argumentovat, citlivě vyjádřit nepříjemné sdělení, ptát se a odpovídat na otázky 

- učí žáky naslouchat k promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

Kompetence 
sociální a 
personální 

Žák 

- účinně spolupracuje ve skupině 

- podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu 

- na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

- chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu 

- hodnotí svou práci (sebehodnocení) i práci jiných 

Učitel 

 -zařazuje práci ve dvojicích, ve skupinách, vytváří návyky pro práci v týmu 

- vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky 

- vede žáky ke spoluvytváření a respektování dohodnutých pravidel skupiny, vzájemnému respektu, argumentaci, prosazování svých názorů, 

přijmutí kritiky, ustoupení, přiznání chyby 

- vede žáky k objektivnímu zhodnocení výsledků práce jednotlivců i skupin 

Kompetence 

občanské 

 Žák 

- dodržuje pravidla společného soužití s vrstevníky  
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- uvědomuje si pravidla pro soužití ve společnosti  

- seznamuje se s tradicemi, historií 

- učí se chápat umělecké dílo, kulturu, tvořivost 

- vhodnou četbou si utváří kladný vztah k přírodě a k ochraně životního prostředí 

Učitel 

- aktivně zapojuje žáky do kulturního dění 

- vede žáky k uvědomění si sounáležitost k obci, státu, evropskému společenství  

- využívá vhodnou literaturu k vytváření postojů k přírody, k ochraně životního prostředí 

- podporuje žáky v zájmu o četbu 

Kompetence 

pracovní 

Žák 

- má zodpovědný přístup k zadaným úkolům, dokončuje svoji práci 

- připravuje si pomůcky, udržuje pořádek na svém místě 

- dodržuje hygienická pravidla při práci, dbá na bezpečnost  

- poznává různé obory lidské činnosti 

 

Učitel 

- vede žáky k organizování a plánování učení 

- zajímá se, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky 

- vede žáky k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní 

- vede žáky k přípravě a udržování jejich pracovního prostoru 

-rozvíjí u žáků smysl pro povinnost, zodpovědný přístup k zadaným úkolům, dokončení práce 
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Český jazyk – 1. ročník 
RVP výstupy   ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Komunikační a slohová výchova 
ČJL-3-1-01 plynule čte 
s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a 
náročnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- čte písmena, slabiky, slova, slovní skupiny 
a kratší větné celky 
- upevňuje si správnou výslovnost a 
techniku čtení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČTENÍ: 
Předslabikářové období: 
-přípravná zraková a sluchová cvičení 
-poznávání a čtení malých a velkých písmen (A, 
M, L, E, S, O, P, U, I) 
Slabikářové období: 
-čtení otevřených slabik a slov složených 
z písmen poznaných v předslabikářovém 
období 
- čtení slabik, slov a krátkých vět 
- postupné poznávání dalších hlásek a písmen 
- čtení psacího písma 
- čtení krátkých celků obsahem dětem 
přiměřených 
 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 

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

- rozumí jednoduchým písemným pokynům 
 
 
 
- adekvátně reaguje na mluvené pokyny 
(pozdrav, oslovení, prosba, poděkování, 
omluva, blahopřání) 
 
 
 

NASLOUCHÁNÍ 
- praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření 
kontaktu s partnerem) 
- věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, 
aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat 
otázkami) 
- poslech čtených a vyprávěných pohádek 
- odpovědi na otázky 
- cvičení schopnosti naslouchat a něco si 
z příběhu zapamatovat 

OSV  Sebepoznání a sebepojetí 
(druzí jako zdroj informací 
o mně) 
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- zapamatované pak vyjádřit mluveným, 
výtvarným nebo i pohybovým projevem 
- vyjadřování individuálních pocitů z četby 
 
ČTENÍ 
- věcné čtení (čtení jako zdroj informací) 

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

- uplatňuje pravidla rozhovoru 
- pozdraví, poděkuje, požádá, omluví se 
 
 
 
 
 

MLUVENÝ PROJEV 
- osvojení základních komunikačních pravidel 
(oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání 
rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé 
vystupování) 
 
 

OSV – Komunikace (komunikace 
v různých situacích – zdvořilé 
vystupování)  
OSV - Poznávání lidí 
OSV - Kooperace a kompetice 
VDO – Občanská společnost a 
škola 

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

- mluví srozumitelně, pečlivě vyslovuje, 
opravuje nedbalou nebo nesprávnou 
výslovnost 
 

 MLUVENÝ PROJEV  
- základy techniky mluveného projevu 
(dýchání, tvoření hlasu, výslovnost)  
-náprava vadné výslovnosti nápodobou 

OSV – Komunikace 

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

- dodržuje přiměřené tempo řeči a správně 
dýchá při mluveném projevu 
 
 

 MLUVENÝ PROJEV  
- základní techniky mluveného projevu 
(dýchání, srozumitelnost řeči) 
 

OSV – Komunikace (technika 
řeči, výraz řeči 
 
 

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

- umí tvořit smysluplné věty 
- umí zvolit vhodný nonverbální prostředek 
řeči 
 
 
 

 MLUVENÝ PROJEV  
- vyjadřování závislé na komunikační situaci  
- komunikační žánry (pozdrav, oslovení, 
omluva, prosba)  
- mimojazykové prostředky řeči (mimika, 
gesta) 

OSV – Komunikace (dovednosti 
pro verbální i neverbální 
sdělování)  
 
OSV – Mezilidské vztahy 
(péče o dobré vztahy; chování 
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podporující dobré vztahy) 
ČJL-3-1-07 na základě 
vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev 

- dokáže krátce vyprávět dle vlastních 
zážitků 

 MLUVENÝ PROJEV  
- krátká vypravování žáků podle jejich zážitků 
a pozorování 

 

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

- dbá na správné sezení, držení psacího 
náčiní, hygienu zraku a zacházení 
s grafickým materiálem 
 

 PÍSEMNÝ PROJEV  
- základní hygienické návyky (správné sezení, 
držení psacího náčiní, hygiena zraku, 
zacházení s grafickým materiálem) 

OSV  - Sebepoznání a sebepojetí 

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

- zvládá uvolňovací, přípravné a kresebné 
cviky 
- píše jednotlivé prvky písmen a číslic 
- píše číslice, písmena, slabiky, slova 
- opisuje a přepisuje jednoduchá slova a 
věty 
- nacvičuje psaní diktátu 
- kontroluje vlastní písemný projev 
- má úhledný a čitelný písemný projev 
 
 
 

 PÍSEMNÝ PROJEV  
Uvolňovací cviky 
Příprava k psaní písmen:  
psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (čáry, 
oblouky, ovály, kličky, vlnovky, hůlky, atd.) 
Vlastní psaní: 
- psaní malých a velkých písmen  
- psaní slabik a krátkých slov s jednoduchými 
spoji  
- opis, přepis a diktát  písmen, slabik, slov a 
krátkých vět 
 

 

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

 - píše správně slova a jednoduché věty 
 
 
 
 
 

 PÍSEMNÝ PROJEV  
- psaní snadných a foneticky jasných slov podle 
diktátu  
 
- technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný 
písemný projev, formální úprava textu) 

OSV – Komunikace 
 

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

- dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle 
obrázkové osnovy, kterou sám sestaví 
 

MLUVENÝ PROJEV 
- řazení ilustrací podle dějové posloupnosti 
- vypravování na základě obrazového 

OSV – Kreativita 
OSV – Komunikace 
(pěstování komunikačních 
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příběh materiálu dovedností – dialog) 

Jazyková výchova 
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou 
a grafickou podobu slova, 
člení slova na hlásky, odlišuje 
dlouhé a krátké samohlásky 
 
 
 
 
 

- rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky a 
písmena z hlediska potřeb čtení a psaní 
- dbá na výslovnost délky hlásek 
- dodržuje správné tempo, intonaci a 
přízvuk 
- pozná začátek a konec věty včetně 
interpunkčních znamének 
- rozlišuje velká, malá, tiskací a psací 
písmena 

Zvuková stránka jazyka  
- sluchové rozlišení hlásek (poznávání prvních 
souhlásek a samohlásek na začátku a na konci 
slova) 
- výslovnost samohlásek, souhlásek a 
souhláskových skupin  
- modulace souvislé řeči (tempo, intonace, 
přízvuk) 
- věty, slovo, slabika, hláska, písmeno 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
 

ČJL-3-2-02 porovnává 
významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova 
významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, 
vyhledá v textu slova příbuzná 

- pozná slova opačného významu 
 
 
 
 
 
 

- význam slov 
- slova a pojmy 
 
 
 
 
 

OSV - Rozvoj schopností 
poznávání 

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném 
projevu správné gramatické 
tvary podstatných jmen, 
přídavných jmen a sloves 

- ve svém mluveném projevu užívá správné 
tvary podstatných jmen, přídavných jmen a 
sloves 
 

- kultura mluveného projevu 
 
 
 

OSV – Komunikace (dovednosti 
pro verbální i neverbální 
sdělování) 

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

- čte a recituje zpaměti krátké básně, 
říkadla a rozpočítadla 
 
 

- jednoduché říkanky a básničky, rozpočítadla 
(využití znalostí žáků z předškolního období) 
 
 

 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své - dokáže vyjádřit svoje pocity z přečteného  - vyjádření individuálních pocitů z četby OSV - Hodnoty, postoje, 
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pocity z přečteného textu 
 

nebo slyšeného textu využívá četbu jako 
zdroj poznatků 

 
 

praktická etika 

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

- rozliší literární druhy, žánry a pojmy 
 
 
 
 

- poslech literárních textů (seznámení s 
lidovými pohádkami rozpočitadly, říkankami, 
hádankami)  

- zážitkové čtení a naslouchání, přednes 

 

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

- volně reprodukuje krátké texty 
- dramatizuje jednoduchou pohádku nebo 
báseň s dějem 
- kreslí obrázek k přečtenému nebo 
slyšenému textu 

- reprodukce, dramatizace přečteného nebo 
slyšeného jednoduchého textu  

- výtvarný doprovod 

 

OSV – Kreativita 

MKV – Lidské vztahy  

 

 

RVP výstupy – ČJ 2. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Komunikační a slohová výchova 
ČJL-3-1-01 plynule čte s 
porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a 
náročnosti 
 
 
 
 
 

- čte plynule text přiměřeného rozsahu a 
interpretuje ho, upevňuje si čtenářské 
dovednosti a návyky 
 
 
 
 
 
 

ČTENÍ  
Dokončení prvopočátečního čtení:  
- postupný přechod od vázaného 
slabikování k správnému plynulému čtení 
slov, jednoduchých vět a krátkých textů  
- důraz na porozumění čtenému, odpovědi 
na otázky  
- dodržování pomlky po tečce, přirozená 
intonace  

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
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- správné čtení předložek se slovem  
- vyhledávání slov v přečteném textu 
Rozvoj čtenářských schopností:  
- správné a plynulé čtení textů délkou i 
obsahem přístupným věku žáků  
- při opakovaném čtení dbát na intonaci 
 

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

- porozumí textu nebo mluveným 
jednoduchým pokynům 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

NASLOUCHÁNÍ  
- pozorné, soustředěné naslouchání  
ČTENÍ  
- objasňování významu slov, čtení s 
porozuměním  
- vyhledávání slov vyjadřujících určitý 
vztah, myšlenku  
- vyprávění obsahu krátkého přečteného 
textu přiměřené obtížnosti  
- čtení dětských knih, vyprávění jejich 
obsahu, ilustrace  

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV Sebepoznání a sebepojetí 
(druzí jako zdroj informací 
o mně) 

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

- dovede zdvořile komunikovat  
- zahájí a ukončí dialog  
- střídá role mluvčího a posluchače 
 
 
 
 

MLUVENÝ PROJEV  
- upevnění základních komunikačních 
pravidel (oslovení, zahájení a ukončení 
dialogu, střídání rolí mluvčího a 
posluchače, zdvořilé vystupování) 
 
 

OSV – Komunikace (komunikace 
v různých situacích – zdvořilé 
vystupování)  
OSV - Poznávání lidí 
OSV - Kooperace a kompetice 
VDO – Občanská společnost a 
škola 

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

- v běžných situacích dokáže použít vhodné 
verbální i nonverbální prostředky řeči 
 
 

MLUVENÝ PROJEV  
- vyjadřování závislé na komunikační situaci  
 
- komunikační žánry (pozdrav, oslovení, 

OSV – Komunikace - dovednosti 
pro verbální i neverbální 
sdělování (technika řeči, výraz 
řeči, cvičení v neverbálním 
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situacích  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

omluva, prosba, vzkaz, zpráva, 
vypravování) 
 
 

sdělování) 
 
OSV – Mezilidské vztahy 
(péče o dobré vztahy; chování 
podporující dobré vztahy) 

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

- tvoří krátký mluvený projev  
- rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk  
 
 
 

MLUVENÝ PROJEV  
- vyprávění o osobním pozorování a 
příhodách ze života 
- rozvoj řečových dovedností, důraz na 
správnou výslovnost 

 

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

- píše správně malá a velká písmena české 
abecedy - nacvičí písmena Y, W, w, Q, q, X, x  
- píše správné tvary číslic  
- kontroluje svůj písemný projev 
 
 
 
 
 

PÍSEMNÝ PROJEV  
- technika psaní (úhledný, čitelný a přesný 
písemný projev) 
- správné psaní malých a velkých písmen 
české abecedy  
- formální úprava textu  
- nácvik písmen Y, W, w, Q, q, X, x  
- psaní velkých tiskacích písmen  
- psaní správných tvarů číslic 
- psaní velkých písmen na začátku vět a 
znamének za větami  

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání  

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

- odstraňuje kvalitativní i kvantitativní 
nedostatky v písmu 
 
 
 
 
 

PÍSEMNÝ PROJEV  
- žánry písemného projevu (adresa, 
blahopřání, pozdrav z prázdnin, vzkaz, 
dopis, popis)  
- důraz na psaní s porozuměním  
- kontrola písemného projevu  
- opis, přepis, diktát,  

OSV – Komunikace 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Společnou cestou za poznáním 

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace                                                                                                                      43/221 
 

  - doplňovací cvičení, mluvnická cvičení 

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

- umí seřadit ilustrace podle dějové 
posloupnosti vypráví jednoduchý příběh  
- vypravování 
 

- vyjadřování obsahu textu obrázky a jejich 
řazení za sebou (obrázková osnova)  
- vyprávění podle obrázků 
 

OSV – Kreativita 
OSV - Komunikace 

Jazyková výchova 
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou 
a grafickou podobu slova, 
člení slova na hlásky, odlišuje 
dlouhé a krátké samohlásky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- rozlišuje slovo, slabiku, hlásku, písmeno 
- dělí jednoduchá slova na slabiky, rozděluje 
slova na konci řádků 
- člení slova na hlásky 
- vyjmenuje abecedu, seřadí slova 
v abecedním pořádku podle jejich prvního 
písmena 
- vyslovuje a píše dlouhé a krátké samohlásky 
- roztřídí hlásky na samohlásky, souhlásky a 
dvojhlásky 
- zdůvodňuje a píše souhlásky na konci slov 
- označí přízvučnou slabiku ve slově 

- slovo, slabika, hláska, písmeno 
- samohlásky, souhlásky, dvojhlásky 
- abeceda 
- znělé a neznělé souhlásky 
- slovní přízvuk 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 

ČJL-3-2-02 porovnává 
významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova 
významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, 
vyhledá v textu slova příbuzná 
 
 

- rozpozná slova nadřazená, podřazená, 
souřadná 
- v textu najde slova příbuzná, citově 
zabarvená a zdrobněliny, vytvoří vlastní 
- přiřadí správně slova stejného anebo 
podobného významu a slova významu 
opačného 
- rozpozná a uvede více významů u známých 
slov;  

-  slova nadřazená podřazená, souřadná  
 
-  slova příbuzná 
- slova citově zabarvená a zdrobněliny  
  
- synonyma, antonyma 
 
- slova jednoznačná a mnohoznačná 
 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Společnou cestou za poznáním 

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace                                                                                                                      44/221 
 

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

- rozliší větu jednoduchou a souvětí 
 
 
 

SKLADBA 
- věta jednoduchá a souvětí 
 
 

 

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu 
druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření 
volí vhodné jazykové i zvukové 
prostředky 

- rozlišuje v textu druhy vět 
 
 
 
 

- druhy vět 
 
 
 
 

 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše 
správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po 
obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, 
tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – 
mimo morfologický šev; velká 
písmena na začátku věty a v 
typických případech vlastních 
jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování 

- napíše velká písmena na začátku věty a 
typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování, pravopis 
zdůvodní 
- aplikuje pravidla psaní u, ů a ú, i/y 
po tvrdých a měkkých souhláskách, dě, tě, 
ně, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev, 
pravopis dokáže zdůvodnit 
 
 
 

- psaní velkých písmen na začátku věty a u  
vlastních jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování (města, vesnice, řeky, hory) 
- psaní  u/ú/ů,  
psaní slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě  
- tvrdé a měkké souhlásky 
 
 
 
 
 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 

Literární výchova 
ČJL-3-3-01 čte a přednáší 
zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární 
texty přiměřené věk 

- při četbě nebo přednesu literárního textu 
správně vyslovuje, vhodně frázuje a užívá 
správné tempo a melodii řeči 
 

- čtení z čítanky, dětských knih  
- poslech literárních textů 
- přednes literárních textů 
 

 

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

-vyjadřuje pocity z přečteného nebo 
slyšeného textu využívá četbu jako zdroj 
poznatků umí naslouchat literárním textům 

- volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu  
- poslech literárních textů  

OSV - Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

EV – Vztah člověka k prostředí 
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- zážitkové čtení a naslouchání 
- dramatizace  
- vlastní výtvarný doprovod  
 

(náš životní styl) 

VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá (život dětí v jiných 
zemích) 

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

-převypráví přečtený text odliší další literární 
druhy a pojmy 
 
 
 
 
 

- spisovatel, básník, prozaik  
- rozpočítadlo, hádanka, říkanka  
- pohádka, bajka, povídka  
- kniha, čtenář  
- divadelní představení  
- báseň, verš, rým  
- vyprávění děje 

 

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

- dokáže tvořivě pracovat s literárním textem 
 
 

- plnění úkolů z čítanky, motivace žáka 
 
 

OSV – Kreativita 
MKV – Lidské vztahy  
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RVP výstupy ČJ – 3. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Komunikační a slohová výchova 
ČJL-3-1-01 plynule čte s 
porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a 
náročnosti 
 
 
 
 
 
 

- zdokonaluje se v plynulém a výrazném 
čtení a interpretuje ho 
 
 
  
 
 
 
 
 

ČTENÍ  
- správné, plynulé a uvědomělé čtení  
- výrazné čtení (po přípravě s učitelem) 
krátkých vypravování a básní s využitím 
intonace podle smyslu čteného textu  
- tiché čtení (bez pohybu rtů) krátkých textů 
s jednoduchým dějem s vypracováním 
otázek a úkolů, jimiž učitel kontroluje, jak 
žáci pochopili obsah přečteného článku 
 

MDV – Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
(různé typy sdělení, jejich 
rozlišování) 

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

- porozumí textu nebo mluveným 
pokynům 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASLOUCHÁNÍ  
Praktické – zdvořilé, vyjádření kontaktu s 
partnerem 
Věcné – záznam slyšeného, otázky k textu 
ČTENÍ  
Věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 
vyhledávací) 
Praktické čtení – čtení vyhledávací, pozorné 
znalost orientačních prvků v textu (nadpis, 
řádek, odstavec, článek) 
 

OSV Sebepoznání a sebepojetí 
(druzí jako zdroj informací 
o mně) 
OSV – Komunikace (komunikace 
v různých situacích) 
OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
 
 

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

- střídá roli mluvčího a posluchače, 
naslouchá pozorně 
 
 
 

- zdvořilý kontakt s partnerem 
upevňování pravidel 
 
 
 

OSV – Komunikace (dialog a jeho 
pravidla) 
OSV - Poznávání lidí 
OSV - Kooperace a kompetice 
VDO – Občanská společnost a 
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   škola  

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

- používá vhodné jazykové a 
mimojazykové prostředky řeči v běžných 
situacích 
 
 
 
 
 
 

- prostředky řeči 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV – Komunikace - dovednosti 
pro verbální i neverbální 
sdělování (technika řeči, výraz 
řeči, cvičení v neverbálním 
sdělování) 
OSV – Mezilidské vztahy 
(péče o dobré vztahy; chování 
podporující dobré vztahy) 

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

- v jednoduchém projevu dbá na to, aby 
byl gramaticky a věcně správný 
-opraví chyby v samostatném 
vypravování spolužáka 

MLUVENÝ PROJEV 
- kultivace mluveného projevu žáka 
 
 

OSV – Komunikace 

Jazyková výchova 
ČJL-3-2-02 porovnává významy 
slov, zvláště slova opačného 
významu a slova významem 
souřadná,  nadřazená a 
podřazená, vyhledá v textu 
slova příbuzná 
 

- třídí slova podle významu 
- určí slova příbuzná, určí kořen slova 
 
 
 
 
 

- slova nadřazená, podřazená, souřadná 
- synonyma, antonyma, homonyma 
- slova jednoznačná a mnohoznačná 
- slova s citovým zabarvením 
- slova příbuzná  
- stavba slova (kořen, část předponová, 
příponová, koncovka)  

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

- porovná významy slov 
- určí základní skladební dvojice  
- pozná slova s citovým zabarvením 
 

- poznávání podstatných jmen, jako 
pojmenování osob, zvířat, věcí, vlastností a 
dějů 
 

 

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

- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 
 

- seznámení se slovními druhy a jejich 
rozlišování v základním tvaru 
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- přiřazuje pojem ohebné a neohebné slovní 
druhy 
- rod a číslo podstatných jmen, pádové 
otázky  
- poznávání sloves (osoba, číslo, čas) 

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném 
projevu správné gramatické 
tvary podstatných jmen, 
přídavných jmen a sloves 

- užívání správných gramatických tvarů 
podstatných jmen a sloves v mluveném 
projevu 
 

- slovní druhy 
- podstatná jména  
- přídavná jména 
- slovesa 

 

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

-  spojuje krátké věty do souvětí a užívá k 
tomu vhodné spojovací výrazy 
- obmění spojovací prostředky podle 
potřeby svého projevu nebo podle zadání 
učitele 

- věta jednoduchá a souvětí 
 
 
 
 

 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše 
správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po 
obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, 
ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo 
morfologický šev; velká 
písmena na začátku věty a v 
typických případech vlastních 
jmen osob, zvířat a místních 
pojmenování 

- zná obojetné souhlásky  
- zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis 
- pozná a správně píše slova příbuzná 
- píše velká písmena v typických 
případech vlastních jmen osob, zvířat a 
vlastních pojmenování 
 
 
 
 
 

- vyjmenovaná slova  
- slova příbuzná  
- stavba slova 
- pravopis vlastních jmen 
 
 
 
 
 
 
 

 

Literární výchova 
ČJL-3-3-01 čte a přednáší 
zpaměti ve vhodném frázování 

- čte plynule s porozuměním jednoduché 
texty nahlas i potichu  

- upevňování čtenářských dovedností a 
návyků  

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Společnou cestou za poznáním 

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace                                                                                                                      49/221 
 

a tempu literární texty 
přiměřené věku 
 
 
 

- čte a přednáší ve vhodném frázování  
- využívá četbu jako zdroj poznatků  
- přednáší zpaměti vhodné básně a 
literární texty 
 

- básně a literární texty 
 
 
 
 

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

- dokáže vyjádřit svoje pocity z 
přečteného textu  
 
 
 
 
 
 

- zážitkové čtení a naslouchání  
 
 
 
 
 
 
 

OSV - Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

EV – Vztah člověka k prostředí 
(náš životní styl) 

VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá (život dětí v jiných 
zemích) 

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

- umí rozlišit prózu a poezii  
- najde verš, rým 
- přednese báseň, rozbor básně  
- dokáže přečtený text vyprávět  
- umí naslouchat literárním textům  
- volně reprodukuje přečtený nebo 
slyšený text odliší další literární žánry 

- četba a poslech literárních textů 
volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu 
poezie – báseň, verš, rým  
próza – vyprávění, děj  
 
 

 

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

- pozná nadpis, odstavec, řádek  
- určí hlavní a vedlejší postavy  
- čte dětské knihy, časopisy a 
encyklopedie  
- text nebo báseň zpracuje i výtvarně  
pracuje tvořivě s literárním textem 

- čtení dětských knih přiměřených věku – 
zapsání a pamatování si jména autora, název 
knihy, vyjádření obrázkem nebo několika 
větami toho, co žáka z knihy zaujalo 
- dramatizace pohádky 

MKV – Lidské vztahy  
OSV – Kreativita 
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RVP výstupy  ČJ – 4. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Komunikační a slohová výchova 
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním 
přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas 
 
 
 

- zdokonaluje techniku čtení 
- zaměřuje se na plynulost čtení, 
pozorné čtení  
- snaží se využívat čtení jako zdroj 
informací 
 

ČTENÍ  
- praktické čtení (čtení plynulé, správné)  
- věcné čtení (prokázat porozumění textu) 
 
 
 

VMEGS - Evropa a svět nás zajímá 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné 
a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk, 
podstatné informace 
zaznamenává 
 
 
 

- vybírá a třídí informace na podstatné a 
okrajové 
 
 
 
 
 
 

ČTENÍ  
- věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení 
vyhledávací)  
- vyhledává informace v učebnicích, dětských 
encyklopediích 
- vyhledává klíčová slova 
- z přečteného textu si dělá výpisky 
 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání (cvičení vnímání, 
pozornosti a soustředění) 

MDV – Kritické čtení a vnímání 
mediálního sdělení (hledání 
rozdílu mezi informativním 
a zábavním sdělením) 

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

- rozhodne, které informace v textu jsou 
nepodstatné pro smysl (vyznění) textu  
-rozlišuje úplné a neúplné sdělení  
-dokončuje sdělení podle fantazie 
 
 
 

NASLOUCHÁNÍ  
- věcné (pozorné, soustředěné) 
 
ČTENÍ 
- věcné čtení 
 
 
 

 

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

- na základě zadaných informací vede 
dialog, telefonický hovor (s kamarádem, 
s dospělým)  
- zanechá vzkaz na záznamníku  

MLUVENÝ PROJEV  
- základní komunikační pravidla (oslovení, 
zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí 
mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování  - 

OSV – Komunikace (pravidla 
komunikace s ohledem 
na prostředí a adresáta) 
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- posoudí, zda v uvedené ukázce 
dialogu, tel. rozhovoru nebo vzkazu na 
záznamníku něco chybí nebo zda je 
úplná  
- změní dialog na vzkaz apod.  
- umí se představit  
- ovládá základní techniky mluveného 
projevu snaží se reagovat na žádost  
reaguje otázkami 

oslovení, promluva, prosba, pozdrav 
- telefonický rozhovor  
- vzkaz na záznamníku, SMS  
 
 
 
 
 
 

ČJL-5-1-06 rozpoznává 
manipulativní komunikaci 
v reklamě 

 

 

 

 

 

- seznamuje se s kritickým hodnocením 
informací  
- za pomoci učitele rozpoznává 
v mediálních produktech (zejména 
v reklamě) některé manipulativní 
záměry a techniky a diskutuje o nich 
 
 
 
 
 
 

- kritické čtení  
- věcné naslouchání a čtení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDV – Vnímání autora mediálních 
sdělení (postoje a názory autora 
mediálního sdělení) 
MDV - Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality  (různé 
typy sdělení, jejich rozlišování a 
jejich funkce) 
MDV - Fungování a vliv médií ve 
společnosti 
OSV – Hodnoty, postoje, praktická 
etika 

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

-  pracuje s hlasem, intonací, přízvukem 
a tempem řeči  
- uzpůsobuje mluvní projev 
komunikačnímu záměru  
- používá vhodné neverbální projevy 
 

MLUVNÍ PROJEV 
-  technika mluveného projevu (intonace, 
přízvuk, pauzy, tempo) 
 - mluvní cvičení 
 
 

 

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou 
a nespisovnou výslovnost a 

- pozná rozdíl mezi spisovným a 
nespisovným sdělením 

- spisovná a hovorová čeština  
- nespisovná čeština, slangy a nářečí  

OSV – Komunikace 
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vhodně ji užívá podle 
komunikační situace   
 
 

- vhodně využívá spisovnou a  
nespisovnou výslovnost podle 
komunikační situace 
- seznamuje se se slangy a nářečími 

- vyjadřování závislé na komunikační situaci 
 
 
 

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

-zvládá napsat jednoduché 
komunikační žánry 
 
 
 
 
 

PÍSEMNÝ PROJEV  
-komunikační žánry: adresa, blahopřání, 
pozdrav z prázdnin, omluvenka, zpráva, 
oznámení, pozvánka, pozvánka, vzkaz, dopis, 
inzerát, vypravování, popis předmětu, zvířete, 
osoby, popis pracovního postupu nebo 
činnosti 

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

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu 
vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo 
písemný projev s dodržením 
časové posloupnosti 
 
 
 

- sestavuje jednoduchou osnovu  
- vypravuje vlastními slovy s pomocí 
osnovy  
- píše texty s pomocí osnovy  
 
 
- při vyprávění dodržuje časovou 
posloupnost, v písemném projevu ji 
naznačí členěním textu 
- prezentuje a obhajuje svoji práci 

- osnova projevu 
- vyprávění, líčení, popis  
- členění textu na odstavce 
 
 
 
 
 

VMEGS – Evropa a svět nás zajímá  
MDV – Tvorba mediálních sdělení 

Jazyková výchova 
ČJL-5-2-01 porovnává 
významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného 
významu a slova 
vícevýznamová 
 

- vnímá zvukovou stránku jazyka 
- vybere z nabídky slovo, které má 
významem nejblíže k zadanému slovu  
- vyhledá v textu slovo vícevýznamové, 
vysvětlí jeho další významy 
 

- slovní zásoba a tvoření slov 
- slova a pojmy, význam slov  
- slova jednoznačná a mnohoznačná  
- antonyma, synonyma, homonyma 
- slova nadřazená a podřazená  
 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
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ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově 
kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku 
 
 
 
 

- rozliší, v kterých případech se jedná o 
slova příbuzná a v kterých o tvary téhož 
slova  
- k danému slovu uvede slova příbuzná  
snaží se správně rozlišovat předpony a 
předložky a určovat slovní základ 
(předpona, kořen, přípona)  

- stavba slova (kořen slova, část předponová a 
příponová, koncovka) 
- příbuzná slova 
 
    
 
 

 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy 
plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky 
správných tvarech ve svém 
mluveném projevu 
 
 
 
 
 
 

- určuje slovní druhy slov ohebných a 
neohebných 
- určí u sloves osobu, číslo a čas 
- časuje slovesa v čase přítomném, 
minulém a budoucím 
- vyhledává zvratná slovesa, neurčitek, 
jednoduchý a složený tvar sloves 
- určí u podstatných jmen rod, číslo, pád 
a vzor 
- skloňuje podstatná jména podle vzorů 
 

TVAROSLOVÍ 
- slovní druhy  
Podstatná jména 
- pád, číslo, rod  
- vzory podstatných jmen a jejich skloňování  
Slovesa 
- zvratná, neurčitek, jednoduché a složené 
tvary  
-osoba, číslo, čas  
 
- časování přítomného, budoucího času a 
minulého času 
 

 

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

- určí nespisovné tvary u českých slov 
-označí různé komunikační situace, při 
nichž je vhodné užívat spisovných tvarů 
slov 

-spisovné a nespisovné tvary slov 
-komunikační situace 
 
 

OSV – Komunikace (komunikace 
v různých situacích) 

 

ČJL-5-2-05 vyhledává základní 
skladební dvojici a v neúplné 
základní skladební dvojici 
označuje základ věty 
 

- vyhledává ve větě základní skladební 
dvojici 
- aplikuje shodu přísudku s podmětem 
 
 

SKLADBA 
- základní skladební dvojice  
- podmět a přísudek  
- shoda podmětu s přísudkem v rodě středním, 
ženském a mužském 
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ČJL-5-2-06 odlišuje větu 
jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu 
jednoduchou v souvětí 

- rozliší větu jednoduchou a souvětí  
- spojuje věty jednoduché v souvětí 
 
 

SKLADBA 
- věty jednoduchá a souvětí 
 
 

 

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

- užívá vhodné spojovací výrazy 
- obměňuje spojky a jiné spojovací 
výrazy podle potřeby projevu 

- spojky a spojovací výrazy v souvětí 
 
 

 

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

- ve vyjmenovaných slovech a slovech s 
nimi příbuzných píše/doplní i/y 
 

PRAVOPIS 
- opakování vyjmenovaných slov 
 

 

Literární výchova 
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své 
dojmy z četby a zaznamenává 
je 
 
 
 
 
 
 

- sdělí své dojmy z přečteného 
literárního textu, argumentuje s oporou 
jeho konkrétní části; 
- své dojmy vyjádří písemně i ústně 
- vypíše z textu informace dle zadání 
učitele 
- vypíše z textu informace, které jej 
zaujmou, formuluje otázky vyplývající 
z textu 

Zážitkové čtení 
- interpretace literárního díla 
 
 
 
 
 
 
 

MKV – Lidské vztahy 
EV – Vztah člověka k prostředí (náš 
životní styl) 

 

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje 
text podle svých schopností, 
tvoří vlastní literární text na 
dané téma 
 
 
 
 

- zpracuje stručně sdělení o přečtené 
knize, prezentuje ho spolužákům nebo 
zapisuje do čtenářského deníku  
- dramatizuje příběh  
- vytváří vlastní výtvarný doprovod k 
textu  
- vytváří vlastní literární text  
- volně dokončí příběh, udrží 

Tvořivé činnosti s literárním textem  
- přednes vhodných literárních textů 
- volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu 
- dramatizace 
- vlastní výtvarný doprovod 
 
 

MDV – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
MDV - Práce v realizačním týmu 
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myšlenkovou linii  
- přednáší báseň dle svého výběru 

 
 

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

- vybírá si z nabídku literárních textů pro 
děti 
- poznává rozdíl mezi uměleckou a  
naučnou literaturou 
 
 
 
 

- práce s různými typy uměleckých a 
neuměleckých textů 
 
 
 
 
 
 

MDV – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
MDV - Stavba mediálních sdělení 
VMEGS – Jsme Evropané (kořeny a 
zdroje evropské civilizace);  
VMEGS - Objevujeme Evropu a 
svět (poznávání života a zájmů dětí 
v různých zemích světa) 

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

- používá a rozlišuje základní literární 
pojmy 
 
 
 
 

Základní literární pojmy:  
- rozpočítadlo, hádanka, říkanka, báseň 
- pohádka, bajka, povídka  
- spisovatel, básník, kniha, čtenář  
- divadelní představení, herec, režisér  
- verš, rým, přirovnání  

MDV – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
MDV - Stavba mediálních sdělení 

 
RVP výstupy – ČJ 5.ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Komunikační a slohová výchova 
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním 
přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas 
 
 
 

- čte se správnou technikou potichu i 
nahlas 
 - textu porozumí a orientuje se v něm 
- sdílí s ostatními čtenáři své pochopení 
textu a své prožitky 
 

ČTENÍ  
- praktické, věcné 
 
 
 
 

MDV – Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
(různé typy sdělení, jejich 
rozlišování a funkce) 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné 
a okrajové informace v textu 

- využívá čtení jako informačního zdroje 
- rozliší podstatné informace od 

- vyhledávání informací a záznam podstatných 
informací z různých textů 
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vhodném pro daný věk, 
podstatné informace 
zaznamenává 
 
 

okrajových  
- zaznamená podstatné informace 
- pracuje s různými informačními zdroji  
- vyhledává klíčová slova a pojmy 
 

 
 
 
 
 

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

- vypíše požadovanou informaci z textu  
- utřídí přečtené informace, vybere 
podstatná fakta  
- sestaví jednoduchý slohový útvar  
- vybere z nabídky větu, která je vhodná 
jako závěr k dané ukázce 

- výpisek  
- vyhledávání informací k danému tématu  
- klíčová slova  
- adresa, zpráva, pozvánka 
- popis místnosti, popis činnosti 
 

 

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

- sestaví poznámky ke slyšenému  
reaguje otázkami  
- vyslechne sdělení a reprodukuje, napíše 
jeho obsah  
- vyslechne vzkaz a reprodukuje ho další 
osobě 
 

- zahájení a ukončení dialogu  
- vzkaz  
- oznámení 
 
 
 
 

 

ČJL-5-1-06 rozpoznává 
manipulativní komunikaci 
v reklamě 
 
 
 
 
 
 
 
 

- snaží se reagovat na žádost  
vybere z předložených ukázek tu, která 
výrazně ovlivňuje rozhodování člověka  
- vybere z nabídky možností, čeho chtěla 
reklama dosáhnout 
 
 
 
 
 
 

- reklama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDV – Vnímání autora 
mediálních sdělení (prostředky 
pro vyjádření nebo zastření 
názoru) 
MDV - Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality  
(různé typy sdělení, jejich 
rozlišování a jejich funkce) 
MDV - Fungování a vliv médií ve 
společnosti 
OSV – Hodnoty, postoje, 
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   praktická etika 

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

- na základě zadání předvede s náležitou 
intonací, přízvukem a tempem řeči různá 
sdělení ovládá základy techniky 
jazykového projevu 
- vyjadřuje se závisle na komunikační 
situaci 
 

- mluvní cvičení  
- prosba  
- příkaz 
- omluva 
 
 
 

 

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

- při veřejné komunikační situaci využívá 
spisovnou výslovnost 
 
 

- omluvenka  
- oznámení  
- tiskopisy 
 

OSV - Komunikace 

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

- píše správně po stránce obsahové i 
formální vyprávění napíše soukromý 
dopis se všemi náležitostmi v ukázce 
dopisu doplní, co chybí 

Žánry písemného projevu: 
adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, 
omluvenka, zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, 
inzerát, dopis, přihláška, dotazník, vypravování 

MDV – Tvorba mediálních 
sdělení 

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu 
vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo 
písemný projev s dodržením 
časové posloupnosti 

- k zadanému textu přiměřené délky 
vytvoří jeho osnovu (nejméně o třech 
bodech)  
- zařadí do přečtené ukázky vyprávění 
nabízený text na vhodné místo 

- členění textu - osnova  
- vyprávění 
 
 
 

MDV – Tvorba mediálních 
sdělení 

Jazyková výchova 
ČJL-5-2-01 porovnává 
významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného 
významu a slova 
vícevýznamová 

- orientuje se v základních pravidlech 
psaní předpon a předložek 
 
 
 

- slovní zásoba a tvoření slov  
- slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná 
a mnohoznačná, antonyma, synonyma, 
homonyma  
- stavba slova 
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  - předpony a předložky 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy 
plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky 
správných tvarech ve svém 
mluveném projevu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- rozlišuje slova ohebná a neohebná 
- rozlišuje slovní druhy  
- skloňuje a časuje  
- určí u podstatného jména rod, číslo, pád 
a vzor a používá podstatná jména ve 
správném tvaru v mluveném i psaném 
projevu  
- rozliší přídavné jméno tvrdé a měkké 
- ve spojení přídavného a podstatného 
jména určí u přídavného jména jeho pád, 
číslo, rod  
- používá přídavná jména ve správném 
tvaru mluveném i psaném projevu 
- u slovesa určí osobu, číslo, čas, způsob   
užívá slovesa ve správných tvarech 
mluveném i psaném projevu 

TVAROSLOVÍ  
- slovní druhy ohebné a neohebné - opakování 
druhy zájmen a číslovek 
Podstatná jména:  
- pád, číslo, rod, vzor  
- opakování vzorů -  podstatná jména rodu 
mužského (+ vzory předseda, soudce), ženského 
a středního 
Přídavná jména: 
- druhy přídavných jmen  
- koncovky přídavných jmen  
- pád, číslo, rod přídavných jmen  
- skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých 
a přivlastňovacích 
Slovesa:  
- opakování osoba, číslo, čas  
- slovesný způsob 

OSV - Rozvoj schopností 
poznávání 

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

- vyjadřuje se spisovně 
- rozlišuje slova spisovná, nespisovná a 
nářečí 

- slova spisovná a nespisovná, nářečí 
 
 

 

ČJL-5-2-05 vyhledává základní 
skladební dvojici a v neúplné 
základní skladební dvojici  
označuje základ věty 
 
 

- vyhledá ve větě základní skladební 
dvojice  
- vyhledává ve větě určovací skladební 
dvojice 
 
 

SKLADBA  
- základní skladební dvojice 
- podmět a přísudek  
- shoda přísudku s podmětem  
- druhy podmětů -  nevyjádřený, 
několikanásobný  
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  - druhy přísudků 

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

- nahradí spojovací výraz v souvětí tak, 
aby smysl zůstal zachován  
- doplní správně čárky do zadaného textu 
(oslovení, několikanásobný větný člen)  
- rozliší, zda věta je/není napsaná 
gramaticky správně 

- interpunkce, spojovací výrazy 
 
 
 
 
 

 

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

- ovládá syntaktický pravopis  
- pozná větu hlavní a vedlejší 
 

- syntaktický pravopis (shoda přísudku s holým 
podmětem) 
- věta hlavní a vedlejší 

 

Literární výchova 
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své 
dojmy z četby a zaznamenává 
je 
 

- poslouchá a čte literární texty  
- hovoří souvisle o přečteném textu, 
vyjádřit své názory a pocity 
zaznamenávat si zajímavé myšlenky 

- zážitkové čtení a naslouchání  
 
 
 

VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá (zvyky a tradice národů) 

MKV – Lidské vztahy 

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje 
text podle svých schopností, 
tvoří vlastní literární text na 
dané téma 
 
 

- čte a naslouchá s porozuměním  
- zpracuje sdělení o přečteném a 
prezentuje ho  
- přednese a volně reprodukuje text 
 
 

- tvořivé činnosti s literárním textem  
- reprodukce textu  
- tvorba vlastního literárního textu 
 
 
 

MDV - Práce v realizačním týmu 

EV – Vztah člověka k prostředí 
(náš životní styl) 

 

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

-  rozliší umělecký text od neuměleckého 
- rozlišuje typy a žánry literatury 
 - hledá hlubší souvislosti, příčiny a smysl 
díla, hledá skryté motivy činů a postojů 
postav 
 - začíná vnímat autorský podíl na textu 

- umělecká a neumělecká literatura  
- poezie, próza, drama  
- dobrodružná, se současným hrdinou, 
historická, dívčí, fantastická, naučná  
- postava hlavní, vedlejší, kladná, záporná 

VMEGS – Jsme Evropané 
(kořeny a zdroje evropské 
civilizace);  
VMEGS - Objevujeme Evropu a 
svět (poznávání života a zájmů 
dětí v různých zemích světa) 
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ČJL-5-3-04 při jednoduchém 
rozboru literárních textů 
používá elementární literární 
pojmy 

- poznává základní literární pojmy 
 
 
 
 

Základní literární pojmy 
- spisovatel, básník kniha, čtenář  
- divadelní představení, herec, režisér  
- verš, rým, přirovnání  
- pohádka, bajka, povídka říkanka, báseň 

MDV – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
MDV - Stavba mediálních 
sdělení 
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7.2 Anglický jazyk 
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Cizí jazyk 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Charakteristika předmětu: 

Angličtina je důležitý cizí jazyk. Je nejenom jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací, ale proniká také do každodenního života dětí. S angličtinou se 

pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. Naším cílem je přiblížit tento jazyk 

žákům pokud možno hravou formou tak, aby setkání s ním pro ně nebyl problém, aby se stal přirozenou součástí jejich životů.  

Obsahové vymezení: 

Předmět anglický jazyk je vyučován v rámci 1. období od 3. ročníku. Na začátku je tedy nejdůležitější probuzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření pozitivního 

vztahu k učení cizímu jazyku. Hodiny angličtiny v průběhu jsou prostoupeny poutavými činnostmi, hrami a písničkami. Při výuce využíváme pomůcky 

zpracované přiměřeně k věku dětí. V tomto období se snažíme, aby žák porozuměl vyslechnutému sdělení, uměl ho opakovat, aby uměl použít naučená slova 

v jednoduchém spojení, aby dovedl základní slova a jednoduché věty přečíst a slova i zapsat, popřípadě k nim nakreslit obrázek. 

Výuka ve 2. období navazuje na dosažené výsledky v 1. období. Prohlubujeme a zdokonalujeme faktické znalosti ve všech oblastech – poslech a čtení 

s porozuměním, ústní a písemný projev, komunikace a tematické okruhy. Cílem tohoto období je pochopení významu znalosti užitého jazyka pro osobní růst 

žáka a jeho budoucí kariéru, pomáhá snižovat jazykové bariéry při cestování nebo při budoucím studiu. Vhodně využíváme časopisy, názorné pomůcky, hry 

a soutěže. 

 

Organizační vymezení: 
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Výuka probíhá ve dvou třídách při nejvýše dvou spojených ročnících. V 3. ročníku probíhá jedna hodina týdně samostatně, v 4. ročníku jsou to dvě samostatné 

hodiny. Způsob výuky se přizpůsobuje počtu ročníků v jedné třídě. Nejčastější formou výuky je vyučovací hodina. 

Ve výuce jsou využívány interaktivní materiály. 

Časové vymezení: 

1. ročník - 0 hodin týdně  

2. ročník - 0 hodin týdně 

3. ročník - 3 hodin týdně 

4. ročník - 4 hodin týdně 

5. ročník - 4 hodin týdně 

 

Začlenění průřezových témat: 

Zařazení průřezových témat je uvedeno v tabulce vyučovacího předmětu Anglický jazyk v každém ročníku. 

 

Mezipředmětové vztahy: 

 Český jazyk 

 Matematika 

 Hudební výchova 

 Výtvarná výchova 

 

Výchovně - vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Společnou cestou za poznáním 

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace                                                                                                                      63/221 
 

Kompetence 

k učení 

 

 Žák:  

- učí se rozlišovat zvukovou a tištěnou podobu slova 

- posuzuje vlastní učení, svůj pokrok  

- je schopen pracovat s chybou 

- propojují získané poznatky do širších celků 

 

Učitel:  

- pomáhá žákům najít nejvhodnější způsob učení 

- snaží se žáky motivovat k učení cizí řeči 

- vede žáky k ověřování výsledků 

- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

 

  Žák:  

- učí se objevovat rozdílnost mluvené a psané podoby slova 

- umí vyhledat vhodné informace 

- pracuje na společných projektech 

 

Učitel: 

- dbá na propojení výuky s běžným životem 

- do vyučování začleňuje problémové úkoly – hádanky, křížovky, rébusy 

- umožnuje volný přístup k informačním zdrojům 

- zadává žákům jednoduché projekty, při kterých se žák může individuálně a kreativně projevit 

Kompetence    
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komunikativn

í 

Žák: 

- komunikuje na odpovídající úrovni 

- poslouchá a zapojuje se do hovoru  

- rozumí psaným textům a pracuje s nimi 

- spolupracuje s ostatními 

 

Učitel:  

- vede žáky k zájmu o komunikaci v cizím jazyce 

- pomáhá žákům nebát se mluvit v cizím jazyce 

- klade žákům takové otázky, na které tvoří jednoduché odpovědi  

- vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci  

- formou konverzačních her, písní, dramatizací scének rozvíjí slovní zásobu žáků 

- při výuce používá audiovizuální prostředky, slovníky, obrazový materiál 

Kompetence 

sociální a 

personální 

Žák:  

- pracuje samostatně, ve dvojicích i ve skupinách  

- efektivně spolupracuje  

- je schopen sebekontroly 

Učitel:  

- zařazujeme do výuky skupinové práce, práce v týmech 

- vede žáky k rozdělení si rolí v práci ve dvojici nebo ve skupině  

- rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých 

- povzbuzuje žáky, aby v případě potřeby nabídli svoji pomoc spolužákům 
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- vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

Kompetence 

občanské 

 Žák: 

- poznává zvyky a tradice ve Velké Británii a porovnává je se zvyky našimi 

- při jazykových hrách a společné práci respektuje druhé, nikoho nevyčleňuje 

 

Učitel:  

- seznamuje žáky prostřednictvím obrázků a krátkých textů se životem a kulturou ve Velké Británii a vede tak žáka k vnímání kulturních tradic 

jiných zemí 

- vede žáky k tomu, aby k jazykové hře i spolupráci přijímali ostatní a nikoho neodmítali 

Kompetence 

pracovní 

Žák:  

- přistupuje zodpovědně k plnění svých povinností  

- využívají anglický jazyk k získávání informací z různých oblastí 

Učitel:  

- seznamuje žáky s plánem hodiny a aktivitami v úvodu každé hodiny 

- napomáhá při cestě ke správnému řešení  

- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků 
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RVP výstupy AJ – 3. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Řečové dovednosti 

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

- porozumí krátkým a jednoduchým 
pokynům a otázkám učitele souvisejícími s 
činnostmi ve třídě a/nebo s osvojovanými 
tématy, jsou-li mu sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností  
- na pokyny a otázky reaguje verbálně i 
neverbálně  
 
 

- Classroom English, pokyny ve třídě, 
promluva učitele 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

- vyslovuje a čte foneticky správně 
v přiměřeném rozsahu slovní zásoby, 
umí vyslovovat a číst hlásky, slova a 
jednoduché věty z probraných tematických 
okruhů  
- seznamuje se s základní slovní zásobou, 
pravidly výslovnosti a jazykovými 
strukturami tak, aby byl schopen 
jednoduché komunikace  
- rozvíjí výslovnost nápodobou poslechu 
 
 
 
 
 
 
 

Slovní zásoba - tematické okruhy: 
pozdravy, škola, barvy, čísla do 12, části 
obličeje a těla, oblečení, rodina, vlastnosti, 
domov (místnosti, nábytek), věci a hračky,  
město ( místa, věci a budovy), nakupování, 
jídlo, zvířata (domácí mazlíčci, hospodářská 
zvířata, zvířata v zoo) 
 
Učivo: 
množné číslo podstatných jmen, neurčitý 
člen a/an, určitý člen the, osobní a 
přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmeno 
this, číslovky, slovesa be, have got ,like,  
základní předložky místa, jednoduché 
otázky Who? What? What’s this? Where 
are you? 
kladná a záporná odpověď 

OSV - Komunikace - komunikace 
v různých situacích 
 
MKV - Multikulturalita - význam 
užívání cizího jazyka jako 
nástroje dorozumění 
 
VMEGS - Objevujeme Evropu a 
svět 
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CJ-3-1-03 rozumí obsahu 
jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k 
dispozici vizuální oporu 
 
 
 
 
 
 

- čte a rozumí krátký textům s pomocí 
obrázků 
- aplikuje stupeň pochopení získaných 
informací při doplňování tabulek, při práci 
s obrazovým materiálem, při testech 
s výběrem správné odpovědi 
- osvojená slova, osvojené věty nebo fráze 
čte a zařazuje do dialogu 
- v textu vyhledá odpověď na otázku, která 
kontroluje porozumění textu 

-čtení s porozuměním 
-práce s textem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu 
jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je 
pronášen pomalu, zřetelně a s 
pečlivou výslovností, pokud 
má k dispozici vizuální oporu 
 
 
 
 
 
 

- rozumí pomalu a zřetelně pronášeným 
větám 
- poslouchá a napodobuje texty z poslechu, 
přiřazuje obrázky 
- analyzuje osvojené výrazy v textu 
- zaznamenává do obrázků, dotazníků, 
tabulek potřebné podstatné informace 
- přiřazuje věty a slova k obrázkům 
- na základě poslechu označuje správnou 
odpověď 
- porozumí jednoduchému příběhu 
 

- poslech 
- obrázky, obrázkový slovník, časopisy 
- recitace, zpěv, dramatizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MKV – Multikulturalita - význam 
užívání cizího jazyka jako 
nástroje dorozumění 

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

- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova 
- dokáže k sobě přiřadit mluvenou a psanou 
podobu slova 

- základní slovní zásoba 
- zvuková a grafická podoba slov 
- výslovnost anglických fonémů 
 
 

 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké 
věty na základě textové a 

- píše slova a krátké věty podle předlohy  
 

- přepis slov a vět 
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vizuální předlohy   

 

 

RVP výstupy – AJ 4. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Poslech s porozuměním 
CJ-5-1-01 rozumí 
jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele jsou-li mu sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností 
- na otázky a pokyny reaguje 
 

- Classroom English, pokyny ve třídě, 
promluva učitele 
 
 
 

OSV - Komunikace (komunikace 
v různých situacích, vedení 
dialogu) 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a 
jednoduchým větám, pokud 
jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména 
pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

- rozumí slovům a jednoduchým větám se  
známou slovní zásobou, pokud jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a má-li 
k dispozici vizuální oporu 
 
 
 

- slovní zásoba dle tematických okruhů 
- jednoduchá slovní spojení a věty 
s podporou obrazového materiálu  
 
 
 
 

VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
VMEGS - Objevujeme Evropu a 
svět 

CJ-5-1-03 rozumí 
jednoduchému poslechovému 
textu, pokud je pronášen 
pomalu a zřetelně a má k 
dispozici vizuální oporu 

- porozumí tématu velmi krátkého a 
jednoduchého poslechového textu, který se 
vztahuje k osvojovaným tématům, má-li k 
dispozici vizuální oporu 
 
 

- poslechová cvičení 
- obrazový materiál 
 
 
 
 

 

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

- rozumí jednoduché konverzaci, sám se 
aktivně zapojuje 

- zdvořilostní fráze, jednoduché věty, 
otázky, rozhovor na dané téma 

MKV - Multikulturalita - význam 
užívání cizího jazyka jako 
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nástroje dorozumění 
MKV – Lidské vztahy (význam 
kvality lidských vztahů) 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace 
 týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 
 
 

- osvojí si základní slovní zásobu z 
tematických okruhů a umí ji používat v 
komunikačních situacích  
- pochopí základní jazykové jevy a začíná 
budovat základy gramatiky 
 
 

Slovní zásoba: 
škola (části školy, třída, školní pomůcky), 
domov (místnosti, nábytek, věci), přátelé a 
rodina, povolání, vlastnosti, volný čas 
(sport, zájmové aktivity), bydliště -adresa, 
město, lidské tělo, číslovky 0 -100, jídlo a 
stolování, oblékání, nakupování (obchody a 
zboží), dopravní prostředky, čas ( hodiny, 
dny v týdnu, měsíce, roční období),  
příroda, počasí 
 
Učivo: 
slovosled věty, ukazovací zájmena (this, 
that, these, those), sloveso can, předložky 
in, on, at, přítomný čas průběhový a prostý 
, základní typy vět, gramatická struktura 
věty 
 
- kladná a záporná odpověď 
- otázky 

OSV - Komunikace - komunikace 
v různých situacích, vedení 
dialogu 
 
MKV - Multikulturalita - význam 
užívání cizího jazyka jako 
nástroje dorozumění 

CJ-5-2-03 odpovídá na 
jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a 
podobné otázky pokládá 
 
 
 
 
 
 
 

 
- rozumí jednoduchým větám, umí na ně 
krátce odpovědět  
- umí tvořit jednoduché otázky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MKV – Etnický původ  
 

Čtení s porozuměním 
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou 
informaci v jednoduchém 
textu, který se vztahuje k 

- najde v textu konkrétní informace (např. o 
předmětech, zvířatech, činnostech nebo 
číselných a časových údajích) v krátkém 

- učebnicové texty, obrázkové příběhy 
články v časopisech  
- Halloween, Easter, Christmas 

MDV – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení  
VMEGS – Evropa a svět nás 
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osvojovaným tématům 
 
 

jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům 
- učí se pracovat s dvojjazyčným slovníkem 

- vyhledávání slov ve slovníku 
 
 

zajímá 
VMEGS - Objevujeme Evropu a 
svět 
MKV - Kulturní diference (rozdíly 
vyplývající z jazykových 
odlišností) 
 
 
 
 

CJ-5-3-02 rozumí 
jednoduchým krátkým textům 
z běžného života, zejména 
pokud má k dispozici vizuální 
oporu 
 
 
 
 

- rozpozná známá slova a slovní spojení 
(např. zvířata, činnosti, bydlení, město, 
nakupování, oblečení nebo číselné a časové 
údaje) v krátkém textu z běžného života 
 
- porozumí významu slov, slovních spojení a 
jednoduchých vět, které se vztahují k 
osvojovaným tématům, má-li k dispozici 
vizuální oporu 

- jednoduché texty s tematickou slovní 
zásobou a obrazovým materiálem 
 
 
 
 
 
 
 

Psaní 
CJ-5-4-01 napíše krátký text s 
použitím jednoduchých vět a 
slovních spojení o sobě, 
rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých 
zájmů a každodenního života 

- napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve 
kterých představí členy své rodiny, kamarády 
a spolužáky, uvede jejich věk, kde bydlí, co 
dělají, vlastní, umí, mají rádi/nerad 
 
 

- samostatný písemný projev 
 
 
 
 
 

OSV - Poznávání lidí 

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

- vyplní základní osobní údaje do formuláře, 
dotazníku 

- otázky a odpovědi na osobní informace 
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RVP výstupy – AJ 5. ročník  ŠVP výstupy  Učivo 
Průřezová témata 

Poslech s porozuměním 
CJ-5-1-01 rozumí 
jednoduchým pokynům a 
otázkám učitele, které jsou 
sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele jsou-li mu sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností 
- na otázky a pokyny reaguje 
 

- Classroom English, pokyny ve třídě, 
promluva učitele 
 
 
 

 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a 
jednoduchým větám, pokud 
jsou pronášeny pomalu a 
zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména 
pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

- rozumí jednoduchému mluvenému textu, 
pochopí smysl sdělení  
- zaměří se na konkrétní informaci 
 
 
 
 

- slovní zásoba dle tematických okruhů 
- jednoduchá slovní spojení a věty 
s podporou obrazového materiálu  
 
 
 
 

VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
VMEGS - Objevujeme Evropu a 
svět 
OSV – Komunikace - fráze 

CJ-5-1-03 rozumí 
jednoduchému poslechovému 
textu, pokud je pronášen 
pomalu a zřetelně a má k 
dispozici vizuální oporu 

- zaznamenává do prac. sešitu, tabulek 
správné odpovědi získané formou poslechu 
- vybírá správnou odpověď dle poslechu 
 
 
 

- poslechová cvičení 
- obrazový materiál 
 
 
 
 

 

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

- tvoří krátké rozhovory v tematickém 
okruhu 
- využívá získané obraty v dramatizaci 
krátkých příběhů 

- krátké konverzace v daném tematickém 
okruhu 
- jednoduché otázky a odpovědi 
- dramatizace krátkých příběhů 

MKV – Lidské vztahy (význam 
kvality lidských vztahů) 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým 
způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných téma 

- používá slovní zásobu daných tematických 
okruhů mluví o tom, kde věci jsou a co lidé 
právě dělají popíše průběh svého dne apod. 
- vyslovuje srozumitelně dostatečně jasně 
anglické hlásky ve známých slovech a větách 

Slovní zásoba: 
místnosti v domě, další zařízení bytu/ 
domu, místa ve městě, školní předměty, 
části zvířecích těl, druhy televizních 
programů, druhy počasí, kalendářní rok, 

MKV - Multikulturalita - význam 
užívání cizího jazyka jako 
nástroje dorozumění 
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CJ-5-2-03 odpovídá na 
jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a 
podobné otázky pokládá 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vytvoří odpověď na otázku s využitím slovní 
zásoby z daných tematických okruhů 
- otázky sám pokládá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zvířata ve volné přírodě 
 
Učivo:  
slovní zásoba/fráze, pořádek slov ve větě, 
přítomný čas průběhový, přítomný čas 
prostý, minulý čas prostý, přivlastňovací 
přídavná jména, zájmena osobní, zájmena 
přivlastňovací, řadové číslovky, slovesa „to 
be“, „to have“, „can“ v oznamovací větě, 
otázce a záporu, předložky času a místa, 
práce se slovníkem,  minulý čas ( was, were, 
had) 
 
- kladná a záporná odpověď 
- otázky 

MKV – Etnický původ  
MDV – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

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

- čte přiměřeně dlouhé texty 
- umí vyhledat potřebné informace v textu 
učebnice i z jiných dostupných zdrojů 
- používá dvojjazyčný slovník 
 
 
 
 
 
 

- učebnicové texty, ilustrované příběhy, 
komiksy, časopisy 
- práce se slovníkem 
 
 
 
 
 
 
 

OSV - Poznávání lidí - denní 
režim, rodina, koníčky  
OSV - Komunikace-fráze  
MKV - Kulturní diference (rozdíly 
vyplývající z jazykových 
odlišností) 
VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá  
VMEGS - Objevujeme Evropu a 
svět  
MDV – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení  
 

CJ-5-3-02 rozumí 
jednoduchým krátkým textům 
z běžného života,  
zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 
 

- rozumí jednoduchému textu z běžného 
života  
 
 
- rozumí známým slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k probraným 

- učebnicové texty, ilustrované příběhy, 
komiksy, časopisy, a 
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tématům  
- rozumí obsahu a smyslu jednoduchého 
textu  
- čte nahlas plynule a foneticky správně 
jednoduché texty obsahující známou slovní 
zásobu 

 
 
 
 

Psaní 
CJ-5-4-01 napíše krátký text s 
použitím jednoduchých vět a 
slovních spojení o sobě, 
rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých 
zájmů a každodenního života 

- umí samostatně napsat jednoduchými 
větami souvislý text na dané téma 
 
 
 
 

- samostatný písemný projev 
 
 
 
 
 

OSV - Poznávání lidí 

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

- umí vyplnit osobní údaje do formuláře, 
dotazníku 
(jméno, věk, bydliště, jména ostatních členů 
rodiny, jejich věk, oblíbené činnosti, zvířata, 
roční období, …..) 

- otázky a odpovědi na osobní informace 
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7.3 Matematika 
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

Charakteristika předmětu: 

Vyučovací předmět matematika probíhá celým základním vzděláváním. Je již svou podstatou založen na praktických činnostech, sleduje využití matematických 

dovedností v reálných situacích, posiluje schopnost logického myšlení a prostorové představivosti. Žáci si osvojují základní matematické pojmy a symboly, 

matematické postupy a způsob jejich užití. Učí se v něm přesnosti a uplatňování matematických pravidel. Při řešení nestandardních aplikačních úloh a 

problémů uplatňují logické myšlení a řešení nezávislé na znalostech školské matematiky. Žáci jsou také seznamováni se světem financí. Tento předmět tak 

přispívá k finanční gramotnosti.  

 

Obsahové vymezení: 

Předmět matematika má komplexní charakter. Tvoří jej čtyři okruhy, které se při výuce vzájemně prolínají. 

 Čísla a početní operace  

- aritmetické operace (porovnávání, zaokrouhlování, početní výkony sčítání, odčítání, násobení, dělení)  

- algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) 

- významové porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací) 

 

 Závislost, vztahy a práce s daty 
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- rozpoznávání změn v závislosti na běžném reálném světě  

- analýza tabulek, diagramů, grafů  

- modelování závislostí a změn  

 

 Geometrie v rovině a v prostoru  

- určování a znázorňování geometrických útvarů  

- geometrické modelování reálné situace (podobnosti a odlišnosti tvarů kolem nás)  

- vzájemné polohy objektů  

- porovnávání, odhady a měření zkoumání tvaru a prostoru  

- zdokonalování grafického projevu  
 

 Nestandardní aplikační úlohy a problémy  

- uplatňování logického myšlení  

- problémové situace z běžného života (schopnost logicky uvažovat) 

 

Organizační vymezení: 

Výuka probíhá ve dvou třídách při nejvýše dvou spojených ročnících. Nejčastější formou výuky je vyučovací hodina.  

Jsou zařazovány metody práce zaměřené na práci ve skupinách, samostatnou práci žáků i didaktické hry s důrazem na činnostní charakter učení. 

 

 

Časové vymezení: 
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1. ročník - 4 hodiny týdně  

2. ročník - 5 hodin týdně 

3. ročník - 5 hodin týdně 

4. ročník - 5 hodin týdně 

5. ročník - 5 hodin týdně 

 

Začlenění průřezových témat: 

Zařazení průřezových témat je uvedeno v tabulce vyučovacího předmětu Matematika v každém ročníku. 

 

Mezipředmětové vztahy: 

 Český jazyk 

 Anglický jazyk 

 Prvouka 

 Vlastivěda 

 Přírodověda 

 Pracovní činnosti 
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Výchovně - vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence 

k učení 

 

 Žák: 

- osvojuje si obecně užívané znaky, symboly, algoritmy 

- učí se provádět rozbory a zápisy při řešení úloh 

- rozvíjí svoje abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení 

 

Učitel: 

- pomáhá žákům najít nejvhodnější způsob učení 

- snaží se žáky motivovat k učení 

- vede žáky k ověřování výsledků 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

 

Žák: 

- promýšlí postup, jak dojít k cíli a vyřešit úkol 

- při konstrukčních úlohách se učí trpělivosti a přesnosti 

- učí se v matematice řešit situace, se kterými se může potkat v praktickém životě 

 

Učitel: 

- do výuky zařazuje problémové úlohy, při nichž žáci využívají logické úvahy 

- dává žákovi prostor, aby vysvětlil, proč vybral daný postup při individuálním řešení úlohy 

- učí rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh,  

- vede žáky k sebekontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti 

- dbá na propojení výuky s běžným životem 
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Kompetence 

komunikativní 

 Žák: 

- učí se obhájit vlastní řešení úkolu 

- učí se co nejpřesněji vyjadřovat, užívá matematický jazyk včetně symboliky 

- učí se odpovídat na otázky v zadání úloh, případně sám otázku vytvořit 

- učí se naslouchat a reagovat na názor ostatních 

 

Učitel: 

- podporuje k otázkám a logickému uvažování 

- vede žáky k výstižnému, srozumitelnému a jasnému vyjadřování 

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- snaží se rozvíjet schopnost orientace v běžných společenských situacích 

Kompetence 

sociální a 

personální 

 Žák: 

- rozvíjí vztahy ve skupině a důvěru ve vlastní schopnosti 

- posuzuje a hodnotí společně dosažené výsledky 

 

Učitel: 

- zařazuje práci ve skupině 

- nabádá žáky k respektu k sobě i k druhým 

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch; podněcuje žáky k argumentaci; hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

Kompetence 

občanské 

 Žák: 

- respektuje názor ostatních 

- při práci s ostatními se učí předat své poznatky a vědomosti slabším a tak jim pomoci při řešení problému 
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- učí se také naopak sám přijmout pomoc v případě potřeby od učitele nebo spolužáků 

 

Učitel: 

- vede žáky k prozkoumání a respektování odlišných názorů 

- potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 

Kompetence 

pracovní 

 Žák: 

- v hodinách geometrie se učí používat bezpečně a s přesností nástroje a pomůcky 

- je schopen zorganizovat si čas na přípravu a najít nejvhodnější postupy práce 

- učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech 

 

Učitel: 

- vede žáky ke správným způsobům užití nástrojů a pomůcek 

- vede žáky k organizaci svého času a hledání vhodných postupů práce 

- vede žáky k tomu, aby získané znalosti a dovednosti využili v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost 

RVP výstupy – 1.ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Čísla a početní operace 
M-3-1-01 používá přirozená 
čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v 
daném souboru, vytváří 
soubory s daným počtem 
prvků 
 

- používá přirozená čísla v oboru do 20  
k modelování reálných situací 
 - počítá předměty v daném souboru 
 - vytváří soubory s daným počtem prvků 
 
 
 

- obor přirozených čísel 0-20  
- manipulace s předměty  
- počítání prvků  
- vytváření souborů s daným počtem prvků 
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M-3-1-02 čte, zapisuje a 
porovnává přirozená čísla do 1 
000, užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti 
 

- čte a zapisuje přirozená čísla v oboru do 20 
- porovnává přirozená čísla v oboru do 20  
- užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 
 

- čtení, psaní, porovnávání čísel  
- vztahy je menší, je větší, rovná se  
- znaménka > , <,  = 
- vztahy: o x více, o x méně,  
- znaménka + a - 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 

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

- užívá lineární uspořádání 
- zobrazí číslo do 20 na číselné ose 
 

- užívání lineárního uspořádání,  
- zobrazování čísel do 20 na číselné ose 
 

 

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

- provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 0-20 
 
 

- sčítání a odčítání v oboru 0 – 10, 
- sčítání a odčítání v oboru 10 – 20 bez 
přechodu přes desítku  
- znaménka + , – 

OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace (stanovování 
osobních cílů a kroků k jejich 
dosažení) 

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

- řeší a tvoří jednoduché úlohy, ve kterých 
aplikuje a modeluje osvojené početní 
operace do 20 

- slovní úlohy ze života dětí s použitím 
osvojených početních operací 
 

EV – Vztah člověka k prostředí 
(náš životní styl – spotřeba věcí 
v rodině, škole) 
OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
M-3-2-01 orientuje se v čase, 
provádí jednoduché převody 
jednotek času 
 
 

- zařadí označení sekunda, minuta, hodina, 
den, měsíc, rok k měření času a orientuje se 
v těchto základních pojmech  
- pozná, kolik je hodin, umí přečíst časový 
údaj 

- čas - přečtení času 
- hodiny - práce s modelem hodin  
 
 
 

 

Geometrie v rovině a v prostoru 
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, 
vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary a jednoduchá 

- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary  
 

- kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník 
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tělesa; nachází v realitě jejich 
reprezentaci 

 
 
 

 
 
 

 

RVP výstupy – 2. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Čísla a početní operace 
M-3-1-01 používá přirozená 
čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v 
daném souboru, vytváří 
soubory s daným počtem 
prvků 

- používá přirozená čísla 0 - 100 k modelování 
reálných situací 
- počítá předměty v daném souboru do 100, 
- vytváří soubory s počtem prvků do 100 
 
 

Manipulace s předměty  
- počítání prvků  
- vytváření souborů s daným počtem prvků 
(na počítadle, penězi, ve čtvercové síti 
apod.) 
 

 

M-3-1-02 čte, zapisuje a 
porovnává přirozená čísla do 1 
000, užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti 
 

-čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
100 
-užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 
 
 

- číselná řada 0-100, zápis čísla v desítkové 
soustavě  
- čtení, psaní, porovnávání čísel do 100  
- vztahy: je menší, je větší, rovná se 
- vztahy: o x více, o x méně 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 

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

- užívá lineární uspořádání  
- zobrazí číslo do 100 na číselné ose 
 

-orientace na číselné ose  
-řazení čísel vzestupně i sestupně  
 

 

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

- provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly v oboru 0 – 20 
 - provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly v oboru 0 – 100 
bez přechodu přes základ  
- provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly v oboru 0 – 100 - 

- sčítání a odčítání v oboru 0 -20, s 
přechodem přes 10, rozklady čísel  
- sčítání a odčítání v oboru 0 -100 bez 
přechodu přes základ  
- sčítání a odčítání v oboru 0 -100 s 
přechodem desítky  
- násobení a dělení v oboru malé násobilky 

OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace (organizace 
vlastního času) 
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provádí zpaměti jednoduché početní 
operace v oboru násobilek 1 – 5 - čte a 
zapisuje početní operace 

(násobilka 1,2, 3, 4, 5)  
- znaménka . a : 
 

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

- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace do 100 
 
 
 
 

- slovní úlohy ze života dětí s použitím 
osvojených početních operací 
 
 
 
 

EV – Vztah člověka k prostředí 
(náš životní styl - slovní úlohy - 
spotřeba věcí, energie, odpadů) 
OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
M-3-2-01 orientuje se v čase, 
provádí jednoduché převody 
jednotek času 
 
 

- čte časové údaje na různých typech hodin  
- seznamuje se se základními jednotkami 
času 
 
 

- čtení časových údajů na hodinách včetně 
digitálních, sledování jednoduchých 
závislostí na čase  
- jednotky času: hodina, minuta, sekunda 
 

VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá (zážitky a zkušenosti 
z Evropy a světa – zkušenosti 
s časovými údaji při cestování) 

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

- používá pojmy: ráno, poledne, večer, den, 
týden, měsíc, rok 
- objasní jednoduché závislosti z praktického 
života 
- nákupy, ceny zboží, ujeté kilometry, sběr 
papíru, věk 
 
 

- časová posloupnost 
- seznámení se symboly a matematickými 
značkami (cena zboží v Kč, trasa v km, sběr 
v kg) 
 
 
 
 

VMEGS - Objevujeme Evropu a 
svět (život Evropanů – odlišnosti 
při vážení a měření) 

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

- orientuje se v jednoduchých schématech a 
tabulkách 
 

- pohyb na číselné ose, ve čtvercové síti, 
- práce s tabulkou 
 

 

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

- rozliší, pojmenuje, znázorní a 
charakterizuje jednoduchá tělesa 
-nachází v realitě jejich reprezentaci 
 
 
 

-rovinné útvary - čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh 
-geom. tělesa -  krychle, koule, kvádr, válec 
 
 

 

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

- kreslí křivé a rovné čáry 
- odhadne délku úsečky na cm  
- měří délku úsečky  
- seznamuje se s jednotkami délky   
- porovnává velikosti útvarů  
- seznamuje se s pravidly rýsování 

- bod, úsečka, délka úsečky 
- měření v cm 
- jednotky délky  
- základní rýsování 
 
 

 

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

- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa 
 

- kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník,  
- krychle, koule, kvádr, válec, 
- bod, přímka, úsečka 

 

 

 

 

RVP výstupy – 3. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Čísla a početní operace 
M-3-1-01 používá přirozená 
čísla k modelování reálných 
situací, počítá předměty v 
daném souboru, vytváří 
soubory s daným počtem 

- používá přirozená čísla v oboru do 1000 k 
modelování reálných situací  
- počítá předměty v daném souboru  
- vytváří soubory s daným počtem prvků 
 

Manipulace s předměty  
- počítání prvků  
- vytváření konkrétních souborů s daným 
počtem prvků do 1000 
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prvků   

M-3-1-02 čte, zapisuje a 
porovnává přirozená čísla do 1 
000, užívá a zapisuje vztah 
rovnosti a nerovnosti 
 
 

- čte a zapisuje přirozená čísla v oboru do 
1000  
- porovnává přirozená čísla v oboru do 1000 
- užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 
 

- číselná řada 0 -1000  
- zápis čísla v desítkové soustavě 
- zápisy trojciferných čísel 
- čtení, psaní, porovnávání čísel do 1000  
- vztahy: je menší, je větší, rovná se  
- vztahy: o x více, o x méně 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 

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

- zobrazí číslo na číselné ose  
- užívá lineární uspořádání  
- určuje stovky, desítky a jednotky 
 

- orientace na číselné ose 0 - 1000  
- řazení čísel vzestupně i sestupně  
- určování stovek, desítek a jednotek 
 

 

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

- provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly v oboru 0 – 1000 
- provádí zpaměti jednoduché početní 
operace v oboru násobilek 6 – 10 
 
 
 
 
 

- pamětné sčítání a odčítání v oboru  
0 -1000  
- písemné sčítání a odčítání v oboru 
 0 - 1000 
- rozklady čísel  
- násobení a dělení v oboru malé násobilky 
(násobilka 6,7,8,9,10)  
- násobení a dělení mimo rozsah malé 
násobilky (v číselném oboru do 1000) 
- dělení se zbytkem  
- zaokrouhlování  
- písemné násobení (rozšiřující učivo) 
- zlomky a porovnávání zlomků (rozšiřující 
učivo) 

OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace (cvičení 
sebekontroly) 

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

- řeší a sestaví úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 
 

- slovní úlohy ze života dětí s užitím 
osvojených početních operací 
 

EV – Vztah člověka k prostředí 
(náš životní styl -slovní úlohy - 
spotřeba věcí, energie, odpadů) 
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   OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
M-3-2-01 orientuje se v čase, 
provádí jednoduché převody 
jednotek času 
 
 
 

- orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 
 
 
 
 

-určování času, 
-převádění jednotek času 
 
 
 
 

VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá (zážitky a zkušenosti 
z Evropy a světa – cestujeme 
letadlem, lodí, autobusem, 
vlakem) 

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

- popisuje jednoduché závislosti z 
praktického života: nákupy, poplatky v 
domácnosti, délka trasy, návštěvnost kina, 
divadla, sklizeň ovoce apod.  
- zapisuje a čte jednoduché závislosti z 
praktického života: kolik zaplatí, utratí, vrátí, 
zbude, kolikrát se čísla liší 
-orientuje se v posloupnostech 

- symboly, matematické značky a zápisy: 
cena zboží v Kč, trasa v km, hmotnost v kg, 
znázornění, výpočet 
- orientace a čtení matematických zápisů: 
celkem, zbylo, o kolik (kolikrát) méně, více 
- časová posloupnost 
 
 

MDV – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení (pěstování 
kritického přístupu ke 
zpravodajství a reklamě – 
tabulky cen produktů 
z reklamních letáků) 
VMEGS - Objevujeme Evropu a 
svět (život Evropanů – odlišnosti 
při vážení a měření) 

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

- doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 
 
 

- pohyb ve čtvercové síti, na číselné ose  
- čtení a sestavení tabulky násobků  
- práce s údaji (jízdní řád, ceník, tabulka 
vzdáleností) 

 

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

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

- rovinné útvary - čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh 
- geometrická tělesa -  krychle, koule, 
kvádr, válec, jehlan, kužel 
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reprezentaci  
 

-obvod rovinného obrazce 
 

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

- porovnává velikost útvarů  
- odhaduje délku úsečky  
- měří délku úsečky  
- narýsuje úsečku dané délky 
 
 

- bod, přímka, polopřímka  
- úsečka – měření v cm a mm  
- odhady délky, vzdálenosti, jednotky délky 
(mm, cm, dm, m) 
- konstrukce úsečky dané délky  
- konstrukce trojúhelníka 

 

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

- rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině 
 

- střed úsečky útvary souměrné v rovině  
- jednoduché souměrné útvary v rovině 
 

 

RVP výstupy – M - 4.ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Čísla a početní operace 
M-5-1-01 využívá při 
pamětném i písemném 
počítání komutativnost a 
asociativnost sčítání a 
násobení 

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

- principy komunikativnost a asociativnosti 
sčítání a násobení 
 
 
 

OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace - cvičení 
sebekontroly 

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

- provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel  
- používá správně závorky  
- naučí se násobit mimo obor malé násobilky 
- pomocí rozkladu řeší příklady dělení se 
zbytkem  
- seznamuje se s pojmy dělenec, dělitel, 
neúplný podíl a zbytek 
- využívá analogie z násobení v oboru 
násobilek pro násobení a dělení čísly 10, 

- číselný obor 0 – 1 000 000  
- násobení mimo obor násobilky  
- násobení 10, 100, 1000  
- užití závorek  
- počítání do milionu  
- písemné sčítání, odčítání, násobení, 
dělení  
- dělení se zbytkem mimo obor násobilky 
- písemné násobení jednociferným a 
dvouciferným činitelem a činitelem s 0  
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 100, 1000 - písemné dělení jednociferným činitelem 
 

M-5-1-03 zaokrouhluje 
přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky 
početních operací v oboru 
přirozených čísel 
 
 
 

- zaokrouhluje postupně čísla na desítky, 
stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce 
- naučí se chápat, proč se v praktickém životě 
setkáváme s čísly zaokrouhlenými  
- provádí kontrolu výpočtů  
 
- pomocí kalkulátoru při písemných 
výpočtech dokáže provést zkoušku 
správnosti 

- zaokrouhlování na 10, 100, 1000 
- odhady výsledků  
- kontroly výpočtů 
- práce s kalkulátorem 
 
 
 
 

 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve 
kterých aplikuje osvojené 
početní operace v celém 
oboru přirozených čísel 
 
 
 
 

- řeší a sestavuje jednoduché i složené slovní 
úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní 
operace  
 
 
 
 
 

- slovní úlohy s jednou a se dvěma 
početními operacemi  
 
 
 
 
 
 

OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
OSV - Rozvoj schopností 
poznávání 
EV – Vztah člověka k prostředí 
(náš životní styl -slovní úlohy - 
spotřeba věcí, energie, odpadů) 

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

- modeluje část celku  
- určuje část celku  
- používá zápis ve formě zlomku 

-celek, část, zlomek, polovina, třetina, 
čtvrtina, pětina, desetina  
-čitatel, jmenovatel, zlomková čára 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a 
třídí data 
 
 

- získává data z prezentací, tabulek a grafů  
- třídí data podle důležitosti 
- vytváří slovní úlohy s využitím získaných dat 

- diagramy, tabulky, grafy 
- sběr a třídění dat 
 
 

MDV - Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

M-5-2-02 čte a sestavuje - čte a sestavuje jednoduché tabulky  - diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády VMEGS – Objevujeme Evropu a 
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jednoduché tabulky a 
diagramy 
 
 
 

- orientuje se v jízdním řádu  
- čte a sestavuje jednoduché grafy 
 
 
 

 
 
 
 
 

svět (naše vlast a Evropa, Evropa 
a svět – sběr údajů o teplotě a 
jejich porovnání v různých 
částech světa) 
MDV -  Interpretace vztahů 
mediálních sdělení a reality 
(identifikace zjednodušení 
mediovaných sdělení) 

Geometrie v rovině a v prostoru 

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

- znázorní a narýsuje základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici) 
- užívá jednoduché konstrukce 
- dodržuje zásady rýsování 
 

Práce s geometrickými útvary  
- rýsování rovinných obrazců ve čtvercové 
síti (čtverec, obdélník)  
- rýsování kružnice s daným středem a 
daným poloměrem 
 - rýsování trojúhelníku 
 

 

M-5-3-02 sčítá a odčítá 
graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod 
mnohoúhelníku sečtením 
délek jeho stran 
 

- určuje délku lomené čáry  
- počítá grafický součet a rozdíl úsečky 
- vypočítá obvod čtyřúhelníku, 
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 
-převádí jednotky délky 
 

- lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka 
- čtverec, obdélník, trojúhelník  
- obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku 
jednotky délky 
 
 

 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky 
a kolmice 
 
 
 
 

- určí vzájemnou polohu dvou přímek 
- sestrojí rovnoběžky, různoběžky  
- rýsuje kolmice pomocí trojúhelníku 
s ryskou 
- označí průsečík 
 

- vzájemná poloha dvou přímek v rovině 
- rovnoběžky, různoběžky, kolmice   
- kreslení a rýsování rovnoběžek a 
různoběžek  
- rýsování kolmice pomocí trojúhelníku 
s ryskou 
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  - průsečík 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní 
ve čtvercové síti jednoduché 
osově souměrné útvary a určí 
osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru 
 
 

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

- osová souměrnost, osa souměrnosti  
- modelování souměrných útvarů  
- konstrukce souměrného útvaru ve 
čtvercové síti 
 
 
 

 

Nestandartní aplikační úlohy a problémy 
M-5-4-01 řeší jednoduché 
praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do 
značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a 
algoritmech školské 
matematiky 

- aplikuje své znalosti při řešení slovních úloh 
- hledá řešení problémových úloh  
- řeší logické úlohy 
- orientuje se v číselných a obrázkových 
řadách 
- zapojuje se do skupinové práce 

- slovní úlohy s netradičními postupy 
- matematické řetězce 
- magické čtverce 
- prostorová představivost 
- číselné a obrázkové řady 
- společné plnění úkolů 
 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání (cvičení dovednosti 
zapamatování, řešení problémů) 
OSV - Kreativita (cvičení pro 
rozvoj základních rysů kreativity – 
skupinová práce žáků) 

 

RVP výstupy – M - 5.ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Čísla a početní operace 
M-5-1-01 využívá při 
pamětném i písemném 
počítání komutativnost a 
asociativnost sčítání a 
násobení 

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

- vlastnosti početních operací s čísly: 
principy asociativnosti a komutativnosti 
 
 
 

OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace (cvičení 
sebekontroly, organizace 
vlastního času) 

M-5-1-02 provádí písemné 
početní operace v oboru 

- správně sepíše čísla pod sebe (dle číselných 
řádů)  

Číslo a početní operace  
- číselný obor 0 – miliarda  
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přirozených čísel 
 
 
 
 
 
 

- při sčítání, odčítání, násobení a dělení 
přirozených čísel využívá malé násobilky  
- při písemném násobení a dělení 
dvojciferným číslem provádí písemné 
operace včetně kontroly výsledku 
- dodržuje pravidla pro pořadí operací v 
oboru přirozených čísel 

- tabulka řádů, porovnávání čísel  
- násobení trojciferným a čtyřciferným 
činitelem  
- násobení činitelem s nulami  
- písemné dělení jednociferným dělitelem 
- dělení dvouciferným dělitelem 
 

M-5-1-03 zaokrouhluje 
přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky 
početních operací v oboru 
přirozených čísel 

- zaokrouhluje přirozená čísla  
- kontroluje výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel, používá kapesní 
kalkulátor 
 

- zaokrouhlování na 10 000, 100 000,  
1 000 000  
- odhady výsledků  
- kontroly výpočtů 
- práce s kalkulátorem 

 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve 
kterých aplikuje osvojené 
početní operace v celém 
oboru přirozených čísel 
 

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

- slovní úlohy s jednou a se dvěma 
početními operacemi 
 
 
 

OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
 
EV – Vztah člověka k prostředí 
(naše obec: přírodní zdroje, náš 
životní styl: energie a odpady – 
komplexní pojetí úloh včetně 
pochopení významu a 
nezbytnosti ekologického 
chování) 

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

- dokáže zapsat zlomek a desetinné číslo 
znázorní zlomek 
 
 

- zlomek  
- modelování zlomků  
- čtení zlomků, zápis zlomků 
 

 

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

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

- sčítání a odčítání zlomků se stejným 
jmenovatelem 
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kladných čísel   

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

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

- desetinné číslo, psaní a čtení desetinných 
čísel  
- zobrazování desetinného čísla na číselné 
ose 

VMEGS - Objevujeme Evropu a 
svět (světadíly a jejich rozloha) 

M-5-1-08 porozumí významu 
znaku „-„ pro zápis celého 
záporného čísla a toto číslo 
vyznačí na číselné ose 

- porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla 
- vyznačí celé záporné číslo na číselné ose 
 

- celá čísla, zápis záporného čísla, význam 
znaku „-„  
- zobrazování celého záporného čísla na 
číselné ose, teploměru 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a 
třídí data 
 
 
 

- vyhledává, sbírá a třídí data 
 
 
 
 

- práce s daty 
 
 
 
 

MDV – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení (pěstování 
kritického přístupu ke 
zpravodajství a reklamě – využití 
jednoduchých diagramů)  

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

- čte a sestrojí jednoduché grafy, tabulky a 
diagramy 
 
 
 

- diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády 
 
 
 
 

MDV -  Interpretace vztahů 
mediálních sdělení a reality 
(identifikace zjednodušení 
mediovaných sdělení) 

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

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

- rýsování rovnostranného a 
rovnoramenného trojúhelník 
- rýsování čtverce a obdélníku 
 
 

 

M-5-3-02 sčítá a odčítá - sčítá a odčítá pomocí grafického znázornění - grafický součet úseček  
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graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod 
mnohoúhelníku sečtením 
délek jeho stran 

různé délky úseček 
 
 
 

 
 
 
 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky 
a kolmice 

- sestrojí kolmice a rovnoběžky 
 

- vzájemná poloha dvou přímek 
 

 

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

- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě  
- užívá základní jednotky obsahu 
 

- čtvercová síť 
- obsah čtverce, obdélníku a trojúhelníku 
- jednotky obsahu 

 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní 
ve čtvercové síti jednoduché 
osově souměrné útvary a určí 
osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru 

- žák rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí 
osu souměrnosti 
 
 

- osová souměrnost  
- osově souměrné útvary 
 
 
 

 

Nestandartní aplikační úlohy a problémy 
M-5-4-01 řeší jednoduché 
praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do 
značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a 
algoritmech školské 
matematiky 

- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry 
nezávislé na obvyklých postupech a 
algoritmech školské matematiky  
- řeší problémové úlohy  
- využívá prostorové představivosti pro 
řešení problémových úloh 

- slovní úlohy s netradičními postupy 
- magické čtverce  
- prostorová představivost 
 
 
 
 

OSV – Osobnostní rozvoj – 
Rozvoj schopností poznávání 
(cvičení dovednosti 
zapamatování, řešení problémů) 
OSV - Kreativita (cvičení pro 
rozvoj základních rysů kreativity 
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7.4 Informatika 
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

 

Charakteristika předmětu: 

Vyučovací předmět informatika v sobě zahrnuje základy práce s osobním počítačem a dostupnými výukovými a vzdělávacími programy. V základech práce 

s počítačem je zde zařazeno jednoduché vyhledávání a jejich následné zpracování a komunikace na elementární úrovni. 

 

Obsahové vymezení: 

Předmět informatika je rozpracován na tři tematické okruhy:  

 

 Základy práce s počítačem  

     - základní funkce počítače  

            - bezpečná práce s hardwarem a softwarem  

            - ochrana dat  

 Vyhledávání informací a komunikace  
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            - toky informací (přenos, zpracování, distribuce)  

            - základní způsoby komunikace (e-mail, chat)  

            - komunikace s internetem  

 Zpracování a využití informací  

- textový editor  

- grafický editor 

 

Organizační vymezení: 

Výuka probíhá ve třídě s využitím minibooků. Nejčastější formou realizace výuky je vyučovací hodina. 

 

Časové vymezení: 

5. ročník - 1 hodina týdně 

Minimální časová dotace pro předmět informatika je na l. stupni v 1. - 5.ročníku 1 hodina, disponibilně není na naší škole posílena. 

 

Začlenění průřezových témat: 

Zařazení průřezových témat je uvedeno v tabulce vyučovacího předmětu Informatika.  

 

Mezipředmětové vztahy: 
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 Český jazyk 

 Anglický jazyk 

 Vlastivěda 

 Přírodověda 

 

Výchovně - vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence 

k učení 

 

 Žák: 

- je veden k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání 

využívá zkušeností s jiným software, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu u jednotlivých programů 

- je motivován k využití svých poznámek při praktických úkolech, učí se pořizovat si takové poznámky, které mu pak pomohou při praktické 

práci s technikou  

- je seznámen s možnostmi nalezení informace, jejím zpracováním, ověřením a k její prezentaci 

 

Učitel: 

- pro aktivní učení volí vhodné způsoby, metody a strategie, které u žáků podporují zvídavost 

- umožní využívat žákům jejich poznámky při praktických úkolech, tím učí žáky pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při 

praktické práci s technikou 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

Žák: 

- je veden zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a 

komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které mají více řešení, z nichž některá jsou efektivnější  
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 - je veden nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému využití 

 

Učitel: 

- žáky vede zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a 

komunikačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

- podporuje netradiční řešení, tvořivost, samostatnost a logické myšlení 

- vede žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 

Kompetence 

komunikativn

í 

 Žák: 

- je motivován ke komunikaci na dálku a k využití vhodné technologie – některé práce odevzdává prostřednictvím elektronické pošty 

 

Učitel: 

- seznamuje žáky s možnostmi komunikace na dálku využíváním vhodné technologie - zadává některé úkoly tak, aby jejich řešení mohli žáci 

odevzdávat prostřednictvím elektronické pošty 

-  nabádá žáky, aby při komunikaci dodržovali vžité konvence a pravidla 

Kompetence 

sociální a 

personální 

 Žák: 

- učí se pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci 

- učí hodnotit svoji práci i práci ostatních 

 

Učitel: 

- umožňuje žákům pracovat v týmu, rozdělovat a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. 

- vede žáky ke kolegiální radě či pomoci 

- vede žáky k ohleduplnosti při vzájemné komunikaci 
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Kompetence 

občanské 

Žák: 

- je seznamován s vazbami na legislativu a obecné morální zákony tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene atd.)  

- je veden při zpracovávání informací ke kritickému myšlení nad obsahem mediálního sdělení 

 

Učitel: 

- seznamuje žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla 

atd.) 

- při zpracovávání informací vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím internetu či 

jinými cestami 

Kompetence 

pracovní 

Žák: 

- je seznámen s nutností dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s výpočetní technikou  

- může využívat ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další rozvoj 

 

Učitel: 

- vyžaduje dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou 

- učí žáky provádět základní údržbu zařízení, vedeme je k šetrné práci s výpočetní technikou 

- umožňuje žákům využít ICT pro hledání informací důležitých pro jejich další rozvoj 

 

RVP výstupy- Informatika 
5.ročník  ŠVP výstupy  Učivo 

Průřezová témata 

Základy práce s počítačem 
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ICT-5-1-01 využívá základní 
standardní funkce počítače a 
jeho nejběžnější periferie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- zapne a vypne počítač 
- přihlásí a odhlásí se ze sítě 
- pojmenuje nejběžnější součásti a zařízení 
počítače  
- orientuje se na klávesnici, zná funkce 
nejdůležitějších kláves (Enter, Esc, Delete, 
Shift) 
- myší ovládá základní operace: klik, dvojklik, 
uchopení a tažení myši  
- spouští a zavírá aplikace  
- používá nabídky a panely nástrojů v 
aplikacích  
- ukládá svou práci, otvírá soubory 
 

- postup zapnutí a vypnutí počítače 
- přihlášení a odhlášení ze sítě 
- základní části a popis počítače 
- orientace na klávesnici 
- manipulace s myší 
 
- seznámení s různými druhy souborů  
- ukládání vytvořené práce 
- otevírání souborů  
- kopírování 
 
 
 
 

OSV - Rozvoj schopnosti 
poznávání 

ICT-5-1-02 respektuje pravidla 
bezpečné práce s hardware i 
software a postupuje poučeně 
v případě jejich závady 
 
 
 
 
 

- dbá zásad bezpečnosti práce s hardware i 
software 
- postupuje poučeně v případě závady 
- je seznámen s virovým nebezpečím při 
práci s internetem 
-  ví, k čemu slouží antivirový program 
-pracuje se školními výukovými programy 
- seznamuje se se zdravotními riziky 
spojenými s dlouhodobým využíváním 
výpočetní techniky 

- zásady bezpečnosti práce 
 
- postupy při běžných problémech při 
hardwarem a softwarem 
- chování počítače při napadení virem, 
antivirové programy, legálnost software 
- práce se školními výukovými programy 
- prevence zdravotních rizik 
 
 

OSV – Psychohygiena (ví o 
škodlivém působení 
nadměrného užívání výpočetní 
techniky, organizuje si práci) 
 
OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

ICT-5-1-03 chrání data před 
poškozením, ztrátou a 
zneužitím 

- ochraňuje uložená data před poškozením, 
ztrátou, zneužitím 
- zvládá jednoduchou údržbu počítače 

- ochrana dat 
- údržba 
 

 

Vyhledávání informací a komunikace 
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ICT-5-2-01 při vyhledávání 
informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné 
cesty 
 
 
 

- vysvětlí, co je to internet 
- spustí aplikaci Internet Explorer 
- umí zapsat adresu webové stránky do 
adresního řádku 
- hledá informace pomocí klíčového slova 
- pracuje v souladu s pravidly bezpečné práce 
na internetu 

- internet – základní pojmy a bezpečnost 
práce 
- základy práce s internetem 
 
 
 
 

MDV – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

MDV - Fungování a vliv médií ve 
společnosti 

ICT-5-2-02 vyhledává 
informace na portálech, v 
knihovnách a databázích 
 
 
 

- seznamuje se s jednoduchým a vhodným 
vyhledáváním na internetu 
- seznamuje se s nejznámějšími českými 
vyhledávacími portály 
- používá internetové stránky školy 
 

- internetové prohlížeče, různé způsoby 
vyhledávání informací 
 
 
 
 

OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá (získání informací o 
zemích Evropy a světa, o jejich 
životě a událostech) 
MDV -  Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 

ICT-5-2-03 komunikuje 
pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních 
zařízení 
 
 
 

- zřídí si a udržuje školní e-mailovou adresu 
- zvládne napsat a odeslat zprávu, přečíst si 
došlou zprávu, smazat zprávu 
- dokáže e-mailem poslat přiložené soubory 
a složky 
- kopíruje mezi internetem a textovým 
editorem 

- způsoby práce s e-mailem 
 
 
 
 
 
 

MDV - Stavba mediálních sdělení 
OSV - Komunikace 

Zpracování a využití informací 
ICT-5-3-01 pracuje s textem a 
obrázkem v textovém a 
grafickém editoru 
 
 

- pracuje se souborem - otevření a zavření, 
uložení a tisk dokumentu 
- zvládá základní ovládání a funkce textového 
editoru – psaní a mazání textu, formát 
písma, odstavec 

- základy práce s textovým a grafickým 
editorem 
 
 
 

MDV - Tvorba mediálních sdělení 
MDV - Práce v realizačním týmu 
(dokáže se dohodnout na 
strategii k dosažení cíle, 
diskutuje, vytváří si tolerantní 
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-kopíruje, přesouvá text v rámci jednoho 
dokumentu i z jednoho dokumentu do 
druhého 
-vytvoří obrázek v programu Malování a 
uloží ho 
-používá základní nástroje a možnosti 
nastavení grafického editoru 

postoj, posiluje respektující a 
slušné chování) 
OSV – Kreativita (vytváří 
prezentace, umí využívat 
program malování, vytváří krátké 
novinové články, pracuje v týmu) 

 

7.5 Prvouka 
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Prvouka 

 

Charakteristika předmětu: 

Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Jedná se o 1. období této vzdělávací oblasti  

Prvouka je to vyučovacím předmětem, který učí žáky 1. – 3. ročníku o člověku a jeho zdraví, o rodině, společnosti, vlasti, přírodě, kultuře. Směřuje k 

dovednostem pro praktický život. Žáci se učí pojmenovat věci, jevy a děje, učí se vnímat základní společenské vztahy. Utváří se u nich prvotní ucelený obraz 

světa. 
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Obsahové vymezení: 

Charakteristické pro výuku prvouky v 1. období je to, že prolíná všemi ostatními předměty. Toto prolínání dává možnost k vytváření mnoha projektů. V 1. 

ročníku se žáci učí pozorovat rostliny, zvířata a věci, které je obklopují. Všímají si změn v přírodě. Učivo je využíváno v průběhu celého roku v matematice, 

českém jazyce i v ostatních předmětech. Jednotlivé činnosti mohou být různě kombinovány a propojovány i v jiných časových celcích než je jedna vyučovací 

hodina. Ve všech okruzích učiva 2. ročníku využíváme zkušeností žáků a učivo probrané v 1. roč., které dále rozšiřujeme. Ve výuce se žáci seznamují s jevy a 

věcmi z blízkého okolí, získávají přehled o průběhu ročních dob a jejich vlivu na život rostlin a živočichů. Nadále dochází k propojování učiva s učivem ostatních 

předmětů. Ve 3. ročníku navazujeme na poznatky, které žáci získali v předchozích ročnících a prohlubujeme je. Zaměřujeme se na poznání místní krajiny, život 

lidí v obci, povolání, kulturu, pověsti, které se váží k obci a okolí. Žáci pracují samostatně, ve dvojicích i ve skupinách, rozvíjíme přirozenou potřebu spolupráce. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů:  

 Místo, kde žijeme – praktické poznávání nejbližšího okolí (bydliště, škola, obec a život v ní), důraz je kladen i na dopravní výchovu 

 Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se se základními právy a povinnostmi jedince v ohledu na 

společnost 

 Lidé a čas – orientace v dějích a čase  

 Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody  

 Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování různých životních situacích, 

poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti 

 

Organizační vymezení: 

Výuka probíhá ve třídě při nejvýše dvou spojených ročnících. Součástí výuky jsou i poznávací vycházky v okolí školy, návštěva divadla, muzea, knihovny či 

obecního úřadu. Nejčastější formou výuky je vyučovací hodina. 
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Při výuce volíme často metody, které podporují spolupráci dětí, kooperaci. Zaměřujeme se také na metody, které rozvíjejí samostatnost, aktivitu, kreativitu, 

schopnost řešit problém, formulovat a ověřovat vlastní názory. Využíváme také dramatizaci (např. dramatizace slušného a neslušného chování, scénky různých 

povolání, obranné chování na modelových situacích,…) 

 

 

Časové vymezení: 

1. ročník - 2 hodiny týdně  

2. ročník - 2 hodiny týdně 

3. ročník - 3 hodiny týdně 

 

Začlenění průřezových témat: 

Zařazení průřezových témat je uvedeno v tabulce vyučovacího předmětu Prvouka v každém ročníku. 

 

Mezipředmětové vztahy:         

 Český jazyk 

 Anglický jazyk 

 Matematika 
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 Hudební výchova 

 Výtvarná výchova 

 Pracovní činnosti 

 Tělesná výchova 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence 

k učení 

 

 Žák: 

- orientuje se ve světě informací  

- upevňuje preventivní chování 

- poznává podstatu zdraví i příčiny nemocí 

- aktivně vyhledává a třídí informace 

 

Učitel: 

- vede žáky k práci s textem, vyhledávání a zpracování informací 

- umožňuje žákům využívat poznatky z různých vzdělávacích oblastí a pomáhá jim dávat je do souvislostí 

- volí vhodné způsoby, metody a strategie, které podporují u žáků zvídavost 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

  Žák: 

- využívá různých informačních zdrojů 

- poznává a ovlivňuje svou jedinečnost  
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 - hledá cestu k samostatným objevům, řešením a závěrům 

 

Učitel: 

- dbá na propojení výuky s běžným životem  

- nechává žáky třídit, rozlišovat, seskupovat, přidávat i vřazovat určité pojmy, pomůcky nebo připravené kartičky s údaji vzhledem k tomu, 

co mají sledovat 

- vede žáky k vyhledávání informací a k využívání získaných poznatků 

- vedeme žáky k práci ve skupinách, učí žáky spolupráci a rozdělení funkcí 

Kompetence 

komunikativn

í 

 Žák: 

- prezentuje své myšlenky a názory 

- zapojuje se do diskuse a obhajuje svůj názor 

- rozšiřuje slovní zásobu v osvojovaných tématech 

 

Učitel: 

- umožňuje žákům pracovat s encyklopediemi a obrazovými materiály  

- podporuje přátelské vztahy mezi žáky a toleranci k ostatním lidem 

- učí žáky promlouvat s vrstevníky i s dospělými 

Kompetence 

sociální a 

personální 

Žák: 

- spolupracuje ve skupině a snaží se podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- poznává a chápe rozdíly mezi lidmi  

- objevuje a poznává vše, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět 
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Učitel: 

- rozvíjí u žáků schopnost pracovat v týmu a vede je k zodpovědnosti za danou práci 

- vede žáky ke schopnosti střídat role ve skupině 

- vede žáky k respektu k sobě i druhým 

Kompetence 

občanské 

 Žák: 

- poskytuje dle svých možností potřebnou pomoc  

- zvládne komunikaci i ve vyhraněných situacích 

- utváří si ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně 

 

Učitel: 

- zařazuje témata vztahující se k péči a ochraně jejich zdraví 

- vede žáky k respektování a ochraně životního prostředí  

- seznamuje žáky se zákony a společenskými normami 

- vede žáky ke snaze si mezi sebou pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých 

Kompetence 

pracovní 

Žák: 

- upevňuje si pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti 

- používá různé materiály, nástroje a vybavení 

- seznamuje se se soudobým stavem společnosti a technickým rozvojem 

 

Učitel:  

- učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení, zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje 

- vysvětluje žákům podstatu aktivní ochrany svého zdraví, ale i bezpečnosti jiných lidí  
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- nabádá žáky k tomu, aby si vážili životního prostředí a kulturních hodnot našeho národa 

 

RVP výstupy – PRV 2.ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Místo, kde žijeme 
ČJS-3-1-01 vyznačí v 
jednoduchém plánu místo 
svého bydliště a školy, cestu 
na určené místo a rozliší 
možná nebezpečí v nejbližším 
okolí 
 
 
 

- v jednoduchém plánu vyznačí místo 
bydliště a školy 
- vyznačí a popíše cestu na určené místo 
- pamatuje si adresu bydliště  
- orientuje se v síti obchodů a služeb v 
nejbližším okolí  
- třídí dopravní značky a prostředky 
- rozliší možná nebezpečí v okolí školy a 
domova 

- domov, škola 
- dopravní prostředky 
- dopravní značky 
- riziková místa a situace 
 
 
 
 
 

VDO - Občanská společnost a 
škola (výchova dem. občana v 
rámci třídního kolektivu, výchova 
k samostatnosti, k seberealizaci, 
ke smyslu pro spravedlnost, 
odpovědnost a ohleduplnost)  
 
 

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

- rozlišuje nejdůležitější části obce, 
významné budovy 
- pojmenuje obce, města v okolí 
- pozná významné památky v okolí bydliště 
 
 

- naše obec a okolí 
- město a vesnice 
- významné památky 
 
 
 

VDO - Občanská společnost a 
škola (pravidla soužití , 
demokratická atmosféra, 
demokratické vztahy, pravidla 
třídy 
EV – Vztah člověka k prostředí 

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a 
umělé prvky v okolní krajině a 
vyjádří různými způsoby její 
estetické hodnoty a 
rozmanitost 
 

- vnímá rozmanitost krajiny 
- pojmenuje krajinné útvary v okolí 
- rozlišuje les, louku, pole, zahradu, potok 
apod 
- ví, že člověk krajinu mění, ničí i chrání 
- rozezná druhy odpadu, třídí odpad 

- typy krajiny: les, louka, pole, zahrada  
- ochrana přírody 
- třídění odpadu 
 
 
 

EV - Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
EV – Ekosystémy 
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Lidé kolem nás    

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi, projevuje 
toleranci k přirozeným 
odlišnostem spolužáků i jiných 
lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- zná vztahy mezi rodinnými příslušníky 
(strýc, teta, synovec, bratranec, apod.)  
- třídí lidi ve svém okolí na příbuzné, blízké a 
cizí 
- respektuje odlišnosti a vlastnosti lidí 
- umí popsat fyzický vzhled i chování 
spolužáka  
- rozliší vlastnosti pozitivní a negativní 
- orientuje se v právech a povinnostech žáka 
školy 
- seznamuje se s lidskými právy a právy 
dítěte 
 
 
 
 
 
 
 
 

- rodina 
- soužití a chování lidí 
- principy demokracie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
OSV - Komunikace 
 
OSV - Mezilidské vztahy 
(vzájemné poznávání ve skupině, 
péče o dobré vztahy, 
respektování) 
 
MKV- Lidské vztahy (tolerance, 
empatie, schopnost umět se vžít 
do role druhého; lidská 
solidarita, osobní přispění k 
zapojení žáků z odlišného 
kulturního prostředí do kolektivu 
třídy) 

MKV – Etnický původ 
(rovnocennost všech etnických 
skupin) 

VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá (rodinné příběhy) 

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

- vyjmenuje různá povolání a řemesla 
- ví, kde pracují jeho rodiče, dokáže popsat 
jejich činnost 
- vyjmenuje pracovní pomůcky 
- chápe, že se každý hodí na jiný typ práce 
rozlišuje surovinu od výrobku  

- povolání a řemesla 
- pracovní pomůcky 
- práce a volný čas 
- pracovní činnosti v rodině 
 
 

MKV – Lidské vztahy (právo 
všech lidí žít společně a podílet se 
na spolupráci) 
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- chápe rozdíl mezi prací a volným časem 
- podílí se dle potřeby na jednoduchých 
domácích pracích, zdůvodňuje význam 
činností v rodině 

 
 
 
 

Lidé a čas 

ČJS-3-3-01 využívá časové 
údaje při řešení různých 
situací v denním životě, 
rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

- orientuje se v čase – rok, měsíc, týden, den, 
hodina  
- odečte z ručičkových hodinek správný čas  
- zná 24hodinový systém zápisu času 
- popíše činnosti během dne a umí je řadit 
podle posloupnost 
- sestaví vhodný vlastní režim dne 
- vyjmenuje dny v týdnu, měsíce  
- ví, jak dlouhý je den, týden, měsíc, rok 
- zná názvy měsíců a umí je přiřadit do 
jednotlivých ročních období 
- jednotlivá roční období umí charakterizovat 
a ví v jaké datum začínají 
- časově správně zařadí významné svátky 
- správně užívá časové údaje při komunikaci 
- orientuje se v kalendáři 
- rozlišuje fáze života od narození po stáří 
- správně užívá čas přítomný, minulý a 
budoucí 

- orientace v kalendáři  
- jednotky času (rok, roční období, měsíc, 
týden, den, část dne, hodina)  
- minulost, přítomnost, budoucnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ČJS-3-3-02 pojmenuje některé 
rodáky, kulturní či historické 
památky, významné události 
regionu, interpretuje některé 

- poznává regionální památky  
- umí říct nějakou pověstí spjatou s místem, 
kde žije 
 

- regionální památky 
- pověsti 
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pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije 

 
 

 
 

ČJS-3-3-03 uplatňuje 
elementární poznatky o sobě, 
o rodině a činnostech člověka, 
o lidské společnosti, soužití, 
zvycích a o práci lidí; na 
příkladech porovnává 
minulost a současnost 
 
 

- uplatňuje elementární poznatky o sobě, 
rodině a lidské společnosti 
- rozlišuje pojmy přírodnina, surovina, 
výrobek 
- seznamuje s e s tím, jak se vyrábí různé 
potraviny, papír, sklo 
- porovnává život v současnosti a minulosti  
na příkladech 
- zná lidové tradice a zvyky 

- lidské tělo, rodina, lidská společnost 
- přírodnina, surovina, výrobek 
- výroba některých potravin, papíru a skla 
- současnost a minulost 
- lidové tradice a zvyky 
 
 
 
 

OSV - Seberegulace  a 
sebeorganizace 

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

- pozoruje, popíše a porovná proměny 
přírody v jednotlivých ročních obdobích 
- dokáže zaznamenat počasí 
- rozliší charakteristické znaky: les, park, 
louka, zahrada, pole, potok, řeka 
 
 

- voda, vzduch, půda – význam pro život  
- rostliny a živočichové  - životní  
podmínky 
- rovnováha v přírodě  
- ohleduplné chování k přírodě a ochrana 
přírody 
- počasí 

EV - Ekosystémy 
 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé 
přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede 
příklady výskytu organismů ve 
známé lokalitě 
 
 
 
 

- vysvětlí rozdíl mezi bylinou a dřevinou 
- rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté 
- zná stromy ovocné 
- rozezná běžně se vyskytující keře 
- umí vyjmenovat lesní plody 
- rozlišuje ovoce a zeleninu 
- zná druhy ovoce (malvice, peckovice, 
bobule) 
- zná druhy zeleniny (kořenová, listová, 

- byliny a dřeviny 
- stromy jehličnaté a listnaté 
- ovocné stromy 
- keře 
- lesní plody 
- druhy ovoce 
- druhy zeleniny 
- skupiny živočichů – ptáci, savci, ryby 
- ptáci stěhovaví a stálí 

EV – Základní podmínky života 
EV – Vztah člověka k prostředí 
EV – Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Společnou cestou za poznáním 

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace                                                                                                                      110/221 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cibulová, plodová, košťálová) 
- rozlišuje rostliny zemědělské, okrasné, 
léčivé, jedovaté, chráněné 
- zná skupiny živočichů (ptáci, savci, ryby) 
- jmenuje některé ptáky stěhovavé a stálé 
- rozlišuje zvířata domácí, hospodářská, žijící 
v lese, u vody a ve vodě, exotická 
- zná zásady péče o domácí zvířata 
- popíše základní stavbu těla rostlin a 
živočichů 
- definuje znaky života, životní projevy a 
potřeby rostlin a živočichů 

- zvířata domácí, hospodářská, žijící v lese, 
u vody a ve vodě, exotická 
- zásady péče o domácí zvířata 
- základní stavba těla rostlin a živočichů 
- znaky života, životní projevy a potřeby 
rostlin a živočichů 
 
 
 
 
 
 

Člověk a jeho zdraví 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní 
hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky 
s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; 
projevuje vhodným chováním 
a činnostmi vztah ke zdraví 
 
 
 
 

- umí popsat viditelné části lidského těla a 
poznává jejich funkce 
 
- uplatňuje základní návyky osobní hygieny a 
pravidelně je zařazuje do svého denního 
režimu 
- chápe důležitost spánku, zdravé výživy  
aktivního pohybu pro zdraví člověka 
- seznamuje se s výživovou pyramidou 
- umí sestavit jídelníček dle zásad zdravé 
výživy, připraví jednoduchou svačinu 
- rozpozná jednoduché příznaky nemoci 

- části lidského těla  a jejich funkce 
- hygiena, denní režim 
- zdravý životní styl  
- zdravá výživa, výživová pyramida 
- nemoc 

OSV - Sebepoznání, sebepojetí, 

OSV - Psychohygiena 

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

- seznamuje se s nevhodným použitím léků a 
návykových látek 
- rozezná nebezpečí různého charakteru 

- osobní bezpečí 
- krizové situace 
- návykové látky 

OSV - Psychohygiena 
OSV - Poznávání lidí 
OSV - Komunikace 
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trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla 
bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, 
jedná tak, aby neohrožoval 
zdraví své a zdraví jiných 
 
 
 
 
 

(neznámá místa, kontakt se zvířaty, setkání 
s neznámými lidmi atd.), diskutuje o tom, jak 
se zachovat s těchto situacích  
- pro hru a trávení volného času využívá 
bezpečná místa 
- chová se bezpečně v silničním provozu 
- pojmenuje základní dopravní značky 
- zná ochranné pomůcky pro chodce jako 
účastníky silničního 
- dodržuje základní pravidla silničního 
provozu 

- dopravní výchova – bezpečné chování, 
dopravní značky, předcházení rizikovým 
situacím v dopravě 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně 
při setkání s neznámými 
jedinci, odmítne komunikaci, 
která je mu nepříjemná; v 
případě potřeby požádá o 
pomoc pro sebe i pro jiné; 
ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

- chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, zkouší si různé modelové 
situace 
- v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i jiné 
- svěří se dospělým v případě pocitu 
ohrožení 
- zná telefonní čísla na tísňové linky 
- v modelových situacích si zkouší 
komunikaci s operátory tísňových linek  
112, 150, 155, 158 

- osobní bezpečí  
- komunikace s operátory tísňového volání 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech  
- dokáže vyjmenovat, co patří mezi 
mimořádné události  
- ví, jak se zachovat při mimořádných 
událostech  

- mimořádné události a rizika s tím spojená 
 
 
 
 

OSV - Komunikace 
OSV  - Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
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RVP výstupy – PRV 3.ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Místo, kde žijeme 
ČJS-3-1-01 vyznačí v 
jednoduchém plánu místo 
svého bydliště a školy, cestu 
na určené místo a rozliší 
možná nebezpečí v nejbližším 
okolí 

- umí se orientovat v místě svého bydliště, v 
okolí školy, v místní krajině  
- orientuje se v plánku obce, ví, kde jsou 
významné budovy 
- rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 
 

- obec, místní a okolní krajina, poloha 
v krajině 
- riziková místa a situace 
 
 
 

VDO – Občanská společnost a 
škola 

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

- začlení svou obec do určitého kraje, zná 
názvy nejbližších okolních obcí a měst 
 
 
 

- obec jako součást kraje a republiky 
- okolí obce 
 
 
 

 

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a 
umělé prvky v okolní krajině a 
vyjádří různými způsoby její 
estetické hodnoty a 
rozmanitost 
 

- pozná přírodní a umělé prvky kolem nás, 
rozliší lidské výtvory 
- orientuje se v krajině 
 
 
 

- regionální památky a významné objekty  
- vodstvo 
- dopravní síť 
- okolní krajina a ochrana 
- působení lidí na krajinu  
- orientace v krajině, světové strany 

EV - Vztah člověka k prostředí 
EV - Ekosystémy 

Lidé kolem nás 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké 
příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a 
vztahy mezi nimi, projevuje 
toleranci k přirozeným 

- uvědomuje si funkce jednotlivých členů své 
rodiny  
- pojmenovává členy širší rodiny a vztahy 
mezi nimi  
- vyjádří postavení jedince v rodině, život a 

Rodina 
- postavení jedince v rodině 
- role členů rodiny 
- příbuzenské a mezigenerační vztahy 
- život a funkce rodiny 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
OSV – Komunikace 
OSV – Mezilidské vztahy 
(vzájemné poznávání ve skupině, 
péče o dobré vztahy, 
respektování) 
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odlišnostem spolužáků i jiných 
lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

funkce rodiny 
- vnímá přednosti i nedostatky spolužáků, 
dokáže je pochopit a tolerovat 

- vztahy mezi lidmi MKV – Lidské vztahy (tolerance, 
empatie, schopnost umět se vžít 
do role druhého, lidská 
solidarita, osobní přispění 
k zapojení žáků z odlišného 
kulturního prostředí do kolektivu 
třídy) 
MKV – Etnický původ 
(rovnocennost všech etnických 
skupin a kultur) 
VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá (rodinné příběhy) 

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

- rozlišuje fyzickou a duševní práci, 
zaměstnání 
- předvede a pojmenuje různá povolání 
- odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

- povolání a pracovní činnosti 
 
 
 
 

MKV – Lidské vztahy 

Lidé a čas 
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé 
rodáky, kulturní či historické 
památky, významné události 
regionu, interpretuje některé 
pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije 

- pojmenuje některé rodáky a  
památky v regionu 
- uvede některé významné události regionu 
- vyhledává potřebné informace 
v dostupných zdrojích 
- interpretuje některé místní pověsti 

- historické zdroje 
 
- pověsti 
 
 
 

 

 

ČJS-3-3-03 uplatňuje 
elementární poznatky o sobě, 
o rodině a činnostech člověka, 
o lidské společnosti, soužití, 
zvycích a o práci lidí; na 
příkladech porovnává 

- projevuje úctu k práci jiných lidí, ke zvykům 
a tradicím 
- porovnává život v současnosti a minulosti 
na příkladech 
 
 

- lidská práce 
- současnost a minulost 
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minulost a současnost   

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

- pozoruje a popíše změny v přírodě, 
porovnává počasí, měří teplotu, 
zaznamenává výsledky pozorování 
 

- pozorování proměn přírody během 
ročních období 
 
 

EV - Ekosystémy 
 

ČJS-3-4-02 roztřídí některé 
přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede 
příklady výskytu organismů ve 
známé lokalitě 
 
 
 
 
 
 

- objasňuje rozdíly mezi živou a neživou 
přírodou 
- všímá si rozmanitosti podmínek života na 
Zemi, význam ovzduší, vodstva, půdy, 
rostlinstva a živočišstva  
- kategorizuje druhy rostlin a živočichů 
- popíše stavbu těla nejznámějších druhů 
živočichů, rostlin, jejich význam v přírodě a 
pro člověka  
- definuje znaky života, životní projevy a 
potřeby rostlin a živočichů 

- živá a neživá příroda 
- ochrana přírody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EV – Základní podmínky života 
EV – Vztah člověka k prostředí 
EV – Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

ČJS-3-4-03 provádí 
jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich 
společné a rozdílné vlastnosti 
a změří základní veličiny 
pomocí jednoduchých 
nástrojů a přístrojů 

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

- vlastnosti a změny látek  
- měření délky, času, hmotnosti, objemu, 
teploty 
 
 
 
 

 

Člověk a jeho zdraví 

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

- popíše základní rozdíly mezi lidmi a 
ostatními živočichy 

- lidské tělo 
- etapy vývoje 

OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace 
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zdravotně preventivní návyky 
s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; 
projevuje vhodným chováním 
a činnostmi vztah ke zdraví 
 
 
 
 
 
 
 

- pojmenuje základní části lidského těla a 
některé vnitřní orgány 
- porovnává vývojové etapy člověka 
- dodržuje základní hygienické a stravovací 
návyky 
- rozpoznává jednoduché příznaky některých 
onemocnění 
- poskytuje pomoc při jednoduchých 
poraněních 
- zdůrazňuje zásady zdravé výživy 
- dokáže použít krizovou linku a nezneužívá ji 

- péče o zdraví 
- zdravá strava 
- tísňové volání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí 
různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a 
trávení volného času; 
uplatňuje základní pravidla 
bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, 
jedná tak, aby neohrožoval 
zdraví své a zdraví jiných 
 
 
 
 
 
 
 

- rozezná nebezpečí různého charakteru 
(např. jedovaté houby, rostliny) 
- vysvětluje rizika používání léků bez 
dospělých, pití alkoholu a jiných návykových 
látek 
- využívá bezpečná místa pro hru a trávení 
volného času a volí odpovídající způsoby 
ochrany (jednání, organizace, ochranné 
pomůcky) 
- uplatňuje základní pravidla bezpečného 
chování na silnici (chodec, cyklista) 
- rozšiřuje si znalosti o dalších dopravních 
značkách a předpisech 
- jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a 
zdraví jiných 
 

- osobní bezpečí 
- návykové látky 
- bezpečné chování v rizikovém prostředí 
 
 
- vhodná a nevhodná místa pro hru 
 
 
 
-bezpečné chování účastníka silničního 
provozu 
-dopravní značky a pravidla silničního 
provozu 
-předcházení rizikovým situacím (reflexní 
prvky) 
 

OSV - Psychohygiena 
OSV - Poznávání lidí 
OSV - Komunikace 
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ČJS-3-5-03 chová se obezřetně 
při setkání s neznámými 
jedinci, odmítne komunikaci, 
která je mu nepříjemná; v 
případě potřeby požádá o 
pomoc pro sebe i pro jiné; 
ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

- je obezřetný při komunikaci s neznámým 
jedince  
- zvládá dovednost říci „NE“ nabídkám cizích 
lidí 
- požádá o pomoc dospělé v případě 
ohrožení bezpečí (svého i druhých) 
- používá správný způsob komunikace 
s operátory tísňových linek 
 

- osobní bezpečí 
- přivolání pomoci v případě ohrožení 
fyzického a duševního zdraví 
- čísla tísňového volání a správný způsob 
volání na tísňovou linku 
 
 
 
 

OSV – Psychohygiena 
 

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

- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 
- dokáže vyjmenovat, co patří mezi 
mimořádné události 
- ví, jak se zachovat při mimořádných 
událostech  
- rozezná zvuky sirén 

- mimořádné události a rizika s tím spojená 
- ohlašování událostí, zvuky sirén 
 
 
 
 
 

OSV - Komunikace 
OSV  - Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
 

 

 
7.6 Vlastivěda 
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Vlastivěda 
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Charakteristika předmětu: 

Vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět jako samostatný předmět. Výuka navazuje na zkušenosti a poznatky získané v Prvouce v 1., 2. 

a 3. ročníku.  

Předmět Vlastivěda přináší žákům základní poznatky o významných společenských, kulturních a historických okolnostech života lidí. Formuje u žáků vědomí 

příslušnosti k vlastnímu národu, rozvíjí zájem žáků o poznávání života, tradic, zvyklostí a zvláštností společnosti v různých historických obdobích. Žáci poznávají 

místní krajinu, oblast a vytvářejí si ucelenou počáteční představu o České republice a jejím zařazení do společenství evropských států. 

Obsahové vymezení: 

Vzdělávání oblast předmětu Vlastivěda je rozdělena na 3 tematické okruhy:  

 Místo kde žijeme  

Žáci získávají základní poznatky a vědomosti o místní krajině, místní oblasti a vytvářejí si tak ucelenou představu o České republice, o jejich jednotlivých 

oblastech, sousedních státech i dalších státech Evropy. Učí se pracovat s plánem, náčrtem a mapou. Získané vědomosti využívají v praktických situacích. 

Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a 

vztah k naší zemi i k ostatním státům Evropy.  

  

 Lidé kolem nás  

Žáci si osvojují a upevňují zásady vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, 

vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití 

lidí, celou společnost i svět (= globální problémy).  
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 Lidé a čas  

Žáci se učí orientovat v dějích a v čase. Utvářejí si základní představu o způsobu života svých předků v různých historických obdobích i o způsobu života 

lidí v sousedství vlasti. Je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů.  

 

Organizační vymezení: 

Výuka probíhá ve třídě, v prostorách školy i mimo školní budovu (přírodní terén, veřejné instituce, muzea, galerie apod.) Nejčastější formou výuky je vyučovací 

hodina. 

Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, 

samostatná práce, individuální výuka, projekty, frontální výuka). Do výuky je také zařazována návštěva výstav s danou tematikou a každoroční návštěva kina 

(vzdělávací projekt Planeta Země 3000). 

 

Časové vymezení: 

4. ročník - 2 hodiny týdně 

5. ročník - 2 hodiny týdně 

 

Začlenění průřezových témat: 

Zařazení průřezových témat je uvedeno v tabulce vyučovacího předmětu Vlastivěda v obou ročnících. 
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Mezipředmětové vztahy: 

 Český jazyk 

 Informatika 

 Výtvarná výchova 

 Pracovní činnosti 

 

Výchovně - vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence 
k učení 
 

 Žák: 

- vyhledává a třídí informace, systematizuje je 

- propojuje poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na svět kolem nás 

- pracuje s prostředky a nástroji pro získávání informací (encyklopedie, slovníky, atlasy apod.) 

- prezentuje výsledky své práce (i skupiny) 

- zvládá své znalosti a dovednosti aplikovat v praxi 

 

Učitel: 

- zajišťuje dostatek a přiměřenost informací  

- vede žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací a jejich propojování  

- vede žáky k sebehodnocení, k vhodné prezentaci výsledků své práce 

- vytváří situace, které podněcují tvořivost a umožňují realizaci vlastních nápadů žáků 

Kompetence 
k řešení 
problémů 

  Žák: 

- rozpozná problémové situace ve škole i mimo ni a přemýšlí o jejich příčinách 
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 - využívá vlastních úsudků k řešení těchto problémových situací 

- vyhledává informace vhodné k řešení problému  

 - uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 

Učitel: 

- vede žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat problémy a nesrovnalosti 

- pomocí sociálních her učí žáky přijímat zodpovědnost za své jednání 

- vede žáky, aby pracovali s předchozími zkušenostmi (čtenářskými, diváckými) 

Kompetence 
komunikativn
í 

 Žák: 

- formuluje a kultivovaně vyjadřuje své myšlenky, naslouchá promluvám ostatních  

- komunikaci vyžívá k zapojení do společenského dění a k vytváření mezilidských vztahů 

- zapojuje se do diskuse, obhajuje svůj názor 

- využívá informační a komunikační technologie 

 

Učitel: 

- vede žáky ke srozumitelnému vyjadřování 

- využívá skupinového vyučování, pracuje s žáky na projektech  

- učí žáky zpracovávat informace z knih, encyklopedií, internetu vedeme žáky ke srozumitelnému vyjadřování  

- učí žáky zpracovávat referáty 

- zařazuje do výuky práci s PC a internetem 

Kompetence 
sociální a 
personální 

Žák: 

- spolupracuje v kolektivu a přiměřeným způsobem prosazuje svůj názor, respektuje však také názory ostatních 
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- ocení zkušenosti těch, se kterými v týmu spolupracoval 

- chápe a respektuje rozdíly mezi lidmi 

- podílí se na vytváření pravidel spolupráce v týmu;  

- v případě potřeby nabídne druhým pomoc nebo o ni požádá 

- podílí se na utváření pozitivní atmosféry v týmu; 

 

Učitel: 

- vedeme žáky ke schopnosti pracovat v týmu  

- učí děti diskutovat, obhajovat svůj názor  

- vede žáky k toleranci vůči odlišnostem mezi lidmi, pomáhá mu pochopit např. odlišné chování jiných 

- umožňuje žákům vytvořit pravidla společného soužití ve třídě, zajistí, aby tato pravidla byla ve třídě vystavena a učí žáky je respektovat 

- umožňuje žákovi vyjádřit pozitivní city ve vztahu k sobě i k okolnímu prostředí 

Kompetence 
občanské 

 Žák: 

- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice, kulturní a historické dědictví 

- poznává způsob života lidí v různých dobách 

- uvědomuje si, jaký vliv má činnost lidí na přírodu 

- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem lidské společnosti 

- odmítá útlak a hrubé zacházení 

- je si vědom svých práv i povinností ve škole i mimo školu 

 

Učitel: 

- vede žáky k uvědomování si tradic  
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- diskutuje se žáky o současném i minulém způsobu života 

- seznamuje žáky s odlišnostmi jiných kultur 

- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem lidské společnosti 

- vede žáky k třídění odpadů 

- klade důraz na dodržování práv i povinností žáků 

- využívá audiovizuální techniku, vzdělávací a naučné programy 

Kompetence 
pracovní 

Žák: 

- dodržuje vymezená pravidla při práci ve škole i mimo ni, pracuje bezpečně 

- posuzuje svoji práci z hlediska kvality, ale i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých, z hlediska ochrany životního prostředí 

- ohodnotí výsledek své práce 

 

Učitel:  

- pracuje s žáky na projektech  

- vede žáky k plánování úkolů, postupů 

- vede žáky k hodnocení vlastních výsledků 

- výuku doplňuje o praktické exkurze 

 
RVP výstupy- Vlastivěda 4  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Místo, kde žijeme 
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí 
polohu svého bydliště nebo 

- zná prostředí domova, školy, obce a okolní 
krajinu  

- domov – prostředí domova, orientace v 
místě bydliště  

VDO – Občan, občanská 
společnost a stát 
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pobytu vzhledem ke krajině a 
státu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- obec – místní krajina – její části, poloha v 
krajině, minulost a současnost obce 
- okolní krajina (místní oblast, region)  
 
 
 
 

ČJS-5-1-02 určí světové strany 
v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí 
se podle zásad bezpečného 
pohybu a pobytu v přírodě 
 
 
 

- definuje světové strany jak v přírodě, tak i 
na mapě, vysvětlí, podle čeho lze poznat 
světové strany ve volné přírodě 
- dodržuje zásady bezpečného pobytu v 
přírodě 
 
 
 

- orientační body a linie 
- světové strany 
- orientace v krajině 
- zásady bezpečného pobytu v přírodě 
 
 
 
 

EV - Vztah člověka k přírodě 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi 
náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává 
jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší 
republiky, Evropy a polokoulí 
 
 
 
 

- vysvětlí rozdíl mezi mapami a plány či 
náčrty 
- učí se pracovat s měřítky map 
- seznamuje se s vysvětlivkami map 
- vyhledává jednoduché údaje o sídlištích lidí, 
přírodních podmínkách, zemědělství, 
nerostných surovinách a průmyslu České 
republiky 
- uvede příklady plánů, dokáže načrtnout 
okolí školy a svého bydliště 
 

- mapy obecně zeměpisné a tematické 
- obsah, grafika a vysvětlivky mapy 
- měřítko mapy 
- plány 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV - Rozvoj schopností 
poznávání 
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ČJS-5-1-04 vyhledá typické 
regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a 
kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich 
význam z hlediska přírodního, 
historického, politického, 
správního a vlastnického 

 
 
 
 
 
 
 

- zná základní údaje o našem hlavním městě 
- seznamuje se s jednotlivými kraji naší 
republiky 
- vyhledá na mapě ČR kraj, ve kterém bydlí, 
určí krajské město a místo svého bydliště  
- popíše region svého bydliště, uvede 
příklady zvláštností a zajímavostí regionu 
- podle mapy popíše povrch ČR 
- u pohoří vyhledává nejvyšší vrcholy 
- najde na mapě nejznámější řeky a vodní 
nádrže 
- rozlišuje pojmy počasí a podnebí 
- popíše různé druhy půd a zemědělství 
- podle mapy vyhledá naleziště nerostného 
bohatství a střediska průmyslu 
 

- regiony ČR (Praha, kraje a krajská města) 
- povrch ČR (povrch krajiny, typy krajiny) 
- vodstvo ČR (řeky, vodní nádrže) 
- počasí a podnebí 
- půda a zemědělství 
- nerostné bohatství 
- průmysl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EV – Základní podmínky života 
EV – Ekosystémy 
 

ČJS-5-1-05 zprostředkuje 
ostatním zkušenosti, zážitky a 
zajímavosti z vlastních cest a 
porovná způsob života a 
přírodu v naší vlasti i v jiných 
zemích 

- vypráví zážitky z cest po naší vlasti 
- porovnává krajové zvláštnosti, kulturní a 
historické zajímavosti 
 
 
 

-naše vlast - cestování 
 
 
 
 
 

OSV - Komunikace, 

OSV - Rozvoj schopností 
poznávání 

VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá 
VMEGS - Objevujeme Evropu a 
svět 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní 
orgány státní moci a některé 
jejich zástupce, symboly 
našeho státu a jejich význam 
 

- rozlišuje pojmy: domov, národ, vlast 
- rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce 
- vysvětlí pojmy demokratický stát, státní 
symboly 

- domov, národ, vlast 
- základy státního zřízení a politického 
systému ČR  
- státní správa a samospráva,  
- státní symboly  

VDO -  Občan, občanská 
společnost a stát 
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- zdůvodní, proč byly stanovené dny 
vyhlášeny státními svátky či 
významnými dny 
- objasní, jaké úkoly plní armáda ČR 
- svými slovy jednoduše popíše význam 
NATO a OSN 

- státní svátky a významné dny 
 
 
- armáda ČR 
- NATO, OSN 
 

Lidé kolem nás 
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě 
vlastních zkušeností základní 
vztahy mezi lidmi, vyvodí a 
dodržuje pravidla pro soužití 
ve škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině, v obci 
(městě) 

- odvodí a dodržuje pravidla slušného 
chování 
 
 
 
 
 

- chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla 
slušného chování, principy demokracie  
- práva a povinnosti žáků školy  
- rodina a vztahy v rodině, soužití a 
vzájemné chování 
 
 

OSV – Komunikace 
OSV – Mezilidské vztahy 
MKV – Lidské vztahy 
MKV – Etnický původ 
MKV – Princip sociálního smíru a 
reality 

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní 
rozdíly mezi lidmi, obhájí a 
odůvodní své názory, připustí 
svůj omyl a dohodne se na 
společném postupu řešení 

- uvědomuje si význam a podstatu tolerance 
a solidarity 
- uplatňuje vzájemnou úctu a snášenlivost při 
řešení úkolů a problémů 
 

- tolerance a solidarita 
 
- úcta a snášenlivost 
 
 

OSV – Komunikace 
OSV – Hodnoty, postoje a 
praktická etika 
OSV  - Mezilidské vztahy 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém 
okolí jednání a chování, která 
se už tolerovat nemohou a 
která porušují základní lidská 
práva nebo demokratické 
principy 
 
 
 

- ví, že má svá práva, ale také povinnosti, a 
zná práva a povinnosti žáka školy stanovené 
školním řádem 
- seznamuje se s některými základními 
lidskými právy z Listiny základních práv a 
svobod a dozvídá se, že děti mají i svá 
speciální dětská práva, např. v Úmluvě o 
právech dítěte; 
- snaží se rozpoznat protiprávní jednání 

- základní lidská práva 
 
 
- dětská práva 
-práva a povinnosti žáků školy 
 
 
 
-protiprávní jednání, korupce 

OSV – Mezilidské vztahy 
MKV – Lidské vztahy 
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 - na jednoduchém příkladu vysvětlí korupci  

ČJS-5-2-04 orientuje se v 
základních formách 
vlastnictví; používá peníze v 
běžných situacích, odhadne a 
zkontroluje cenu nákupu a 
vrácené peníze, na příkladu 
ukáže nemožnost realizace 
všech chtěných výdajů, 
vysvětlí, proč spořit, kdy si 
půjčovat a jak vracet dluhy 
 
 
 

- orientuje se v základních formách 
vlastnictví  
- používá peníze v běžných situacích 
- je schopen odhadnout cenu nákupu a 
zkontrolovat si vrácené peníze 
- seznamuje se s pojmy hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz, banka jako 
správce peněz, úspory, půjčky 
- porovnává svá přání a potřeby se svými 
finančními možnostmi, učí se s penězi 
hospodařit 
- v situačních scénkách se seznámí s 
reklamačním postupem 

- soukromé a veřejné vlastnictví 
- osobní a společné vlastnictví  
- hmotný a nehmotný majetek 
- způsoby placení 
- hospodaření s penězi 
- rozpočet, příjmy a výdaje  
- přebytek, úspory, investice 
- schodek, půjčky, dluh 
- vlastní finanční prostředky, hospodaření 
s penězi 
- reklamace 

 

ČJS-5-2-05 poukáže v 
nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny 
a některé problémy a navrhne 
možnosti zlepšení životního 
prostředí obce (města) 

- seznamuje se se společenskými problémy 
- zamýšlí se nad možnými návrhy zlepšení 
životního prostředí a prostředí školy a obce 
 
 
 
 

- společenské problémy 
- životní prostředí 
 
 
 
 
 

EV  - Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
EV – Vztah člověka k prostředí 

Lidé a čas 
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými 
údaji a využívá zjištěných 
údajů k pochopení vztahů 
mezi ději a mezi jevy 
 
 

- používá časovou osu pro shrnutí událostí v 
časových posloupnostech 
 
 
 
 

Orientace v čase a časový řád  
- určování času – století a tisíciletí 
- dějiny jako časový sled událostí,  
- časová osa 
- kalendáře 
- letopočet 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
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  - generace 

ČJS-5-3-02 využívá archivů, 
knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních 
zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní 
význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i 
movitých kulturních památek 
 

- dokáže získávat informace z různých zdrojů 
 
 
 
 
 
 

- ochrana přírody knihovny, archivy, muzea 
- získávání informací 
 
 
 
 
 

 

ČJS-5-3-03 rozeznává 
současné a minulé a orientuje 
se v hlavních reáliích minulosti 
a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- přiřadí hlavní události českých dějin do 
správného století  
- zná nejdůležitější vládnoucí rody a jejich 
hlavní představitele  
- charakterizuje způsob života prvních 
obyvatel na našem území  
- popíše příchod Slovanů na naše území  
- vysvětlí důležitost Cyrila a Metoděje, sv. 
Václava, Přemyslovců, Karla IV., Jana Husa, 
Rudolfa II  
- charakterizuje kulturní rozvoj za vlády Karla 
IV 
- popíše období husitských válek 
- orientuje se v počátečním období vlády 
Habsburků 

-orientace v čase – současnost a minulost v 
našem životě  
Události českých dějin:  
nejstarší osídlení naší vlasti, příchod 
Slovanů, nejstarší minulost v pověstech, 
Velkomoravská říše, křesťanství, Cyril a 
Metoděj, sv. Václav, život za vlády 
Přemyslovců, Karel IV., Jan Hus, husitské 
války, počátky vlády Habsburků 
 
 
 
 
 
 

 

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

- vyhledává a seznamuje se s regionálními 
pověstmi 
- porovnává a hodnotí způsob života a práce 

- regionální pověsti 
- porovnávání minulosti a současnosti - 
proměny způsobu života, bydlení, základní 
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na našem území v minulosti a 
současnosti s využitím 
regionálních specifik 

předků na našem území 
 
 

stavební slohy, předměty denní potřeby, 
průběh lidského života 
 

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

- objasní konkrétní důvody pro zařazení 
některých památných dnů a státních svátků 
 

- státní svátky a významné dny 
 
 

 

 
RVP výstupy- Vlastivěda 5  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Místo, kde žijeme 
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi 
náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává 
jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší 
republiky, Evropy a polokoulí 
 
 
 
 
 

- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map 
- vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách ČR a Evropy 
- pracuje s legendou mapy 
- chápe pojem měřítko mapy 
- aktivně používá mapu ČR  
- aktivně pracuje s mapou světa a Evropy 
- se seznamuje podrobněji s našimi 
sousedními státy 
 
 

- mapy, plány, náčrty 
- mapy obecně zeměpisné a tematické - 
obsah, grafika, vysvětlivky 
- ČR - povrch, vodstvo, podnebí, 
zemědělství, nerostné bohatství, průmysl 
rostliny  
- kraje ČR 
- sousední státy ČR 
- Evropa – rozloha a poloha, pobřeží a 
povrch, podnebí, přírodní krajiny, vodstvo, 
obyvatelstvo, hospodářství 
- Evropská unie 

VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
VMEGS – Objevujeme Evropu 
VMEGS -  Jsme Evropané 
 
 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické 
regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a 
kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich 

- jednoduchým způsobem posoudí význam 
typických regionálních zvláštností z hlediska 
přírodního, historického, politického, 
správního a vlastnického  
- seznamuje se s povrchem, hospodářstvím, 

- regiony ČR 
 
 
 
 

VDO – Občan, občanská 
společnost a stát  
 
 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Společnou cestou za poznáním 

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace                                                                                                                      129/221 
 

význam z hlediska přírodního, 
historického, politického, 
správního a vlastnického 

cestovním ruchem jednotlivých regionů 
 
 

 
 
 

ČJS-5-1-05 zprostředkuje 
ostatním zkušenosti, zážitky a 
zajímavosti z vlastních cest a 
porovná způsob života a 
přírodu v naší vlasti i v jiných 
zemích 

- prezentuje vlastní poznatky a zážitky z cest 
v ČR i v zahraničí  
- porovnává odlišný způsob života v 
jednotlivých zemích 
 
 

- cestování, předávání zkušeností z cest 
- vliv krajiny na život lidí 
 
 
 
 

VDO –  Občan, občanská 
společnost a stát (principy soužití 
s minoritami ) 
MKV – Kulturní diference  
 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní 
orgány státní moci a některé 
jejich zástupce, symboly 
našeho státu a jejich význam 
 
 
 
 
 

- definuje základy státního zřízení a 
politického systému ČR  
 -popíše státní správu našeho státu  
- zná symboly našeho státu a jejich význam 
- uvede konkrétními příklady činnosti 
Armády České republiky a vysvětlí její poslání 
- dokáže svými slovy popsat význam NATO a 
OSN. 

- základy státního zřízení a politického 
systému České republiky;  
- státní správa; 
- státní symboly;  
- armáda ČR 
- ČR členem NATO a OSN 
- význam NATO a OSN 
 
 

VDO – Občan, občanská 
společnost a stát (principy 
demokracie) 
VDO - Formy participace občanů 
v politickém životě 
VDO - Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 

Lidé kolem nás 
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě 
vlastních zkušeností základní 
vztahy mezi lidmi, vyvodí a 
dodržuje pravidla pro soužití 
ve škole, mezi chlapci a 
dívkami, v rodině, v obci 
(městě) 

- dodržuje pravidla zdravého soužití ve škole 
i mimo školu 
 
 
 
 
 

- mezilidské vztahy 
 
 
 
 
 
 

OSV – Komunikace 
OSV – Mezilidské vztahy 
MKV - Lidské vztahy 
MKV - Etnický původ 
MKV - Princip sociálního smíru a 
solidarity 

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní 
rozdíly mezi lidmi, obhájí a 

- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi,  
- obhájí a odůvodní při konkrétních 

- vlastnosti lidí 
- pravidla slušného chování – ohleduplnost, 

OSV - Hodnoty, postoje, 
praktická etika, 
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odůvodní své názory, připustí 
svůj omyl a dohodne se na 
společném postupu řešení 
 
 

činnostech své názor a dokáže připustit i svůj 
omyl  
- dokáže se dohodnout společném postupu a 
řešení 
 

etické zásady, zvládání vlastní emocionality 
- tolerance a solidarita 
 
 

OSV -  Mezilidské vztahy 
OSV - Komunikace 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém 
okolí jednání a chování, která 
se už tolerovat nemohou a 
která porušují základní lidská 
práva nebo demokratické 
principy 

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

- právo a spravedlnost – základní lidská 
práva a práva dítěte 
 
 
 
 

OSV – Mezilidské vztahy 
MKV – Lidské vztahy 

ČJS-5-2-04 orientuje se v 
základních formách 
vlastnictví; používá peníze v 
běžných situacích, odhadne a 
zkontroluje cenu nákupu a 
vrácené peníze, na příkladu 
ukáže nemožnost realizace 
všech chtěných výdajů, 
vysvětlí, proč spořit, kdy si 
půjčovat a jak vracet dluhy 
 
 

- orientuje se v základních formách 
vlastnictví 
- používá peníze v běžných situacích  
- odhadne a zkontroluje cenu 
nákupu a vrácené peníze 
- na příkladu ukáže nemožnost realizace 
všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, 
kdy si půjčovat a jak vracet dluhy  
- vlastními slovy vysvětlí, co znamená, že 
banka je správcem peněz  
- sestaví jednoduchý osobní rozpočet 
- vysvětlí, jak reklamovat zboží 

- vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, 
společné 
- hmotný a nehmotný majetek 
- rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti 
- hotovostní a bezhotovostní forma peněz, 
způsoby placení 
- banka jako správce peněz 
- úspory, půjčky 
- reklamace 
 
 
 

OSV - Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

 

ČJS-5-2-05 poukáže v 
nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny 
a některé problémy a navrhne 
možnosti zlepšení životního 
prostředí obce (města) 

- analyzuje problémy konzumní společnosti 
- navrhuje příklady ke zlepšení životního 
prostředí v okolí školy a obce 
 
 
 

- společenské problémy 
- přírodní prostředí 
 
 
 
 

EV - Vztah člověka k prostředí 
EV  - Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
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Lidé a čas 
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými 
údaji a využívá zjištěných 
údajů k pochopení vztahů 
mezi ději a mezi jevy 

- používá časovou osu pro shrnutí událostí v 
časových posloupnostech  
- umí časově zařadit významné osobnosti a 
události do příslušného období 

Orientace v čase a časový řád  
- určování času – století, tisíciletí 
- dějiny jako časový sled událostí, časová 
osa 

 

ČJS-5-3-02 využívá archivů, 
knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních 
zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní 
význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i 
movitých kulturních památek 

- využívá informačních zdrojů k objasnění 
minulosti 
- zdůvodňuje význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních 
památek 
 
 
 

- regionální památky 
- chráněné části přírody 
 
 
 
 
 
 

OSV - Rozvoj schopností 
poznávání 

ČJS-5-3-03 rozeznává 
současné a minulé a orientuje 
se v hlavních reáliích minulosti 
a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik 
 

- odlišuje současnost a minulost 
- orientuje se v důležitých událostech od 
období novověku po současnost 
- využívá znalostí regionálních specifik pro 
pochopení přítomného a minulého dění 
 
 

Současnost a minulost v našem životě 
 – novověk, Jan Amos Komenský, Marie 
Terezie, Josef II., století páry, Národní 
obrození, T. G. Masaryk, první světová 
válka, Československo, druhá světová 
válka, komunistická vláda, sametová 
revoluce, události posledních let 

 

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí 
na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků 
na našem území v minulosti a 
současnosti s využitím 
regionálních specifik 

- dokáže vlastními slovy vysvětlit pokrok ve 
většině oborů lidské činnosti 
- porovnává způsob života předků se 
současností 
 
 

- péče o památky 
- lidé a obory zkoumající minulost 
- muzea a památky v našem okolí 
- mýty, báje, pověsti 
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ČJS-5-3-05 objasní historické 
důvody pro zařazení státních 
svátků a významných dnů 

- objasňuje důvody pro zařazení některých 
státních svátků a významných dnů 
 

- historický přehled, státní svátky a 
významné dny 
 

 

 

 

7.7 Přírodověda 
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Přírodověda 

Charakteristika předmětu: 

Přírodověda navazuje na učivo prvouky. Rozvíjí vztah žáků k přírodě, učí je ohleduplnému chování v přírodě, ochraně přírody a životního prostředí. Vede žáky 

k touze poznávat, objevovat a orientovat se ve světě informací v těchto oblastech. Rozvíjí jejich slovní zásobu v osvojovaných tématech, učí je pojmenovávat 

pozorované skutečnosti a formulovat vlastní názory a myšlenky. Vede žáky k zájmu o zdravý způsob života, poznávání podstaty zdraví i příčiny nemocí i jak 

jednat v situacích ohrožení vlastního zdraví a zdraví druhých.  

Obsahové vymezení: 

Vzdělávací obsah je členěn do dvou tematických okruhů v souladu s RVP pro ZV:  
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Rozmanitost přírody – Země jako planeta sluneční soustavy; rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody (rostliny, houby, živočichové), znaky života, životní 

potřeby a podmínky; rovnováha v přírodě; vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy, ekologické 

katastrofy  

Člověk a jeho zdraví – lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce; partnerství, rodičovství, základy 

sexuální výchovy; péče o zdraví, první pomoc; odpovědnost člověka za své zdraví; situace hromadného ohrožení 

 

 

Organizační vymezení: 

Výuka probíhá ve třídě, v prostorách školy i mimo školní budovu (vycházky, exkurze) Součástí výuky je exkurze do planetária. 

 Nejčastější formou výuky je vyučovací hodina. 

 

Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, 

samostatná práce, individuální výuka, projekty, frontální výuka).  

 

Časové vymezení: 

4. ročník - 1 hodina týdně 

5. ročník - 1 hodina týdně 
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Začlenění průřezových témat: 

Zařazení průřezových témat je uvedeno v tabulce vyučovacího předmětu Přírodověda v každém ročníku. 

 

Mezipředmětové vztahy: 

 Český jazyk 

 Výtvarná výchova 

 Pracovní činnosti 

 Informatika 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence 

k učení 

 

 Žák: 

- získává informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování 

- na základě získaných poznatků se snaží vyvodit obecné závěry  

- organizuje a řídí své vlastní učení  

Učitel: 

- volí vhodné způsoby, metody a strategie, které podporují u žáků zvídavost 

- umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu 

- zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdroj 
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Kompetence 

k řešení 

problémů 

 

  Žák: 

- řeší zadané úkoly, využívá získaných vědomostí a dovedností  

- vyhledává informace vhodné k řešení problémů 

- ověřuje si správnost svých poznatků. 

Učitel: 

- zařazuje metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům samostatně  

- učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi, různými informačními zdroji 

- vede žáky k zodpovědnosti za řešení daného úkolu, k plánování a organizaci, dělení funkcí ve skupině 

Kompetence 

komunikativn

í 

 Žák: 

- rozšiřuje si slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, 

názorech a výtvorech  

- vyjadřuje své myšlenky, poznatky a dojmy  

- naslouchá a reaguje na myšlenky, názory a podněty jiných 

- dokáže přijmout pochvalu i kritiku 

- při verbální komunikaci používá správnou terminologii 

 

Učitel: 

- vede žáky k používání správné terminologie, rozvíjí aktivní i pasivní slovní zásobu žáků  

- podporuje prezentaci myšlenek a názorů žáků, kladení otázek k věci, vede žáky k vzájemnému naslouchání a zdůvodňování závěrů - vede 

žáka k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředky 

Kompetence 

sociální a 

Žák: 

- dokáže pracovat ve skupině spolužáků 
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personální - zvládá prezentovat svůj názor a respektovat názory ostatních  

- hodnotí svou práci pro skupinu 

Učitel: 

- vede žáky k zodpovědnosti za daný úsek práce, využívá prvků projektové výuky, rozvíjíme schopnost pracovat v týmu  

- vedeme žáky k tomu, aby vyjádřili vlastní názor, ale zároveň byli schopni respektovat názory 

- vede žáky k sebehodnocení 

Kompetence 

občanské 

 Žák: 

- respektuje hygienická a bezpečnostní pravidla 

- správně se chová v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých 

- udržuje v čistotě okolí školy i bydliště, chrání přírodu. 

- chápe rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci 

- dodržuje pravidla slušného chování  

- má ohleduplný vztah k přírodě  

 

Učitel: 

- vede žáky k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

- vede žáka k toleranci vůči odlišnostem mezi lidmi  

- vede žáka k ochraně životního prostředí 

- využívá vlastních poznatků žáků k formování pravidel ekologického chování 

- předkládá žákovi informace o zdravém životním stylu  

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
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Kompetence 

pracovní 

Žák: 

- vykoná zadanou práci s ohledem na svůj věk, rozvíjí základní vědomosti o živé a neživé přírodě. 

- uplatňuje správné pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti  

- provádí různé pracovní úkony (pozorování, manipulace, experimenty, ...)  

- dodržuje vymezená pravidla 

 

Učitel:  

- vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky  

- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti 

- umožňuje žákovi zapojení do rozmanitých aktivit a pracovních úkonů (pozorování, manipulace, experimenty) 
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RVP výstupy – PŘÍRODOVĚDA 
4  ŠVP výstupy  Učivo 

Průřezová témata 

Rozmanitost přírody 
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje 
propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip 
rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností 
člověka 
 
 
 
 

- vysvětlí význam přírody a přírodních zdrojů 
pro člověka  
- zhodnotí význam ochrany přírody pro 
zachování životních podmínek pro 
organismy včetně člověk 
- dělí přírodu na živou a neživou  
- uvede, ze kterých složek se skládá živá a 
neživá příroda, uvede příklady 
- vysvětlí propojenost prvků živé a neživé 
přírody a princip rovnováhy přírody 
- objasní na příkladech pojem „ekosystém“ 

Příroda a lidé 
- živá a neživá příroda 
- princip rovnováhy přírody 
- ekosystémy 
 
 
 
 
 
 
 

OSV - Hodnoty, postoje, 
praktická etika  
EV - Ekosystémy 
EV - Základní podmínky života  
 
 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě 
elementárních poznatků o 
Zemi jako součásti vesmíru 
souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období 

- chápe rozmanitost podmínek na Zemi 
 
 
 
 

Roční období 
- podzimní rovnodennost 
- zimní slunovrat 
- jarní rovnodennost 
- letní slunovrat 

 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní 
společenstva ve vybraných 
lokalitách regionů, zdůvodní 
podstatné vzájemné vztahy 
mezi organismy a nachází 
shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí 

- zkoumá rozmanitost společenstvech 
místního regionu 
- uvede charakteristiku společenstvech 
- popíše vybrané zástupce hub, rostlin a 
živočichů v jednotlivých společenstvech 
- hledá podstatné vzájemné vztahy mezi 
organismy 
- nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismu prostředí 

Organismy v ekosystémech 
- les, louka a pastvina, pole, parky a 
městská zeleň, okolí lidských obydlí, rybník, 
potok a řeka 
 
 
 

EV - Ekosystémy  
OSV - Rozvoj schopností 
poznávání 
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ČJS-5-4-04 porovnává na 
základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních 
organismech, prakticky třídí 
organismy do známých 
skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlas 

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

- projevy života organismů 
 
- živá příroda - rostliny, houby, živočichové 
 
- práce s jednoduchými klíči a atlasy 
 
 

 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé 
konkrétní činnosti člověka v 
přírodě a rozlišuje aktivity, 
které mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat nebo 
poškozovat 
 
 

- zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i zdraví člověka podporovat 
nebo poškozovat 
- dodržuje správné chování v přírodě 
- zdůvodňuje význam ochrany přírody 
- vlastními slovy uvede konkrétní možnosti, 
jak chránit přírodu 

- hodnocení činností člověka v přírodě 
- ekologie 
- ochrana přírody 
- chráněná území 
 
 
 
 

EV – Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
EV – Vztah člověka a prostředí 
Projekt – Den země 
OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

ČJS-5-4-06 stručně 
charakterizuje specifické 
přírodní jevy a z nich 
vyplývající rizika vzniku 
mimořádných událostí; v 
modelové situaci prokáže 
schopnost se účinně chránit 
 
 
 
 
 

- stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 
mimořádných události 
- v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit  
- vysvětlí význam integrovaného 
záchranného systému 
- uvede čísla tísňového volání a prakticky 
předvede správný způsob volání na tísňovou 
linku 
- umí používat čísla tísňového volání v 
konkrétní situaci. 

- rizika v přírodě - rizika spojená s ročními 
obdobími a sezónními činnostmi 
- mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi 
- integrovaný záchranný systém, důležitá 
telefonní čísla 
 
 
 
 
 
 

 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý 
pokus, naplánuje a zdůvodní 

- využije poznatků z živé a neživé přírody k 
založení jednoduchého pokusu, pozoruje a 

- jednoduchý pokus z oblasti živé nebo 
neživé přírody 

EV - Základní podmínky života 
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postup, vyhodnotí a vysvětlí 
výsledky pokusu 

zaznamenává průběh pokusu 
 

 
 

Člověk a jeho zdraví 
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj 
čas pro učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních 
potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných osob 

- vhodně naplánuje a naplňuje svůj denní 
režim s využitím času pro učení, zábavu a 
odpočinek 
 
 

- plánování denního režimu 
 
 
 
 

OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace 
 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné 
způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v 
modelových situacích 
simulujících mimořádné 
události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a 
vyvodí odpovídající závěry pro 
své chování jako chodec a 
cyklista 
 
 
 
 
 

- uplatňuje účelné způsoby chování 
v modelových situacích ohrožení a 
nebezpečí 
- ví, co je integrovaný záchranný systém 
- nacvičuje přivolání pomoci v případě 
ohrožení zdraví 
- uplatňuje odpovědné chování chodce při 
přesunech a činnostech žáků mimo budovu 
školy 
- uvede základní ochranné pomůcky v silniční 
dopravě pro chodce a cyklisty, cíleně je 
používá 
- předchází rizikovým situacím v dopravě a 
dopravních prostředcích 
 

 
- mimořádné události 
- IZS 
- dopravní výchova, dopravní značky, 
základní pravidla, dopravní situace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSV -  Mezilidské vztahy 
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RVP výstupy – PŘÍRODOVĚDA 
5  ŠVP výstupy  Učivo 

Průřezová témata 

Rozmanitost přírody 
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje 
propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip 
rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností 
člověka 

- objevuje propojenost prvků živé a neživé 
přírody 
- objasní princip rovnováhy v přírodě 
- nachází souvislosti mezi vzhledem přírody a 
činností člověka 
 
 

Člověk a příroda 
-člověk a jeho vliv na přírodu 
-základní podmínky života na Zemi 
Neživá příroda  
- minerály, horniny, energetické suroviny, 
půda 
 

OSV - Hodnoty, postoje, 
praktická etika  
EV - Ekosystémy 
EV - Základní podmínky života  
EV - Vztah člověka k prostředí 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě 
elementárních poznatků o 
Zemi jako součásti vesmíru 
souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období 
 
 
 
 
 
 
 

- vysvětlí, co je Slunce, jaký má význam pro 
život na Zemi  
z nich, vysvětlí pojem galaxie, vysvětlí pojem 
sluneční soustava, jmenuje, co tvoří sluneční 
soustavu a planety naší sluneční soustavy  
- jednoduše porovnává planety naší sluneční 
soustavy, charakterizuje planetu Zemi  
- vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období, 
- charakterizuje náš Měsíc a jeho fáze 

- Země, význam Slunce pro život na Zemi  
- sluneční soustava, planety naší sluneční 
soustavy 
- galaxie, vesmír  
- rozdělení času, den noc,  
- střídání ročních období 
- fáze Měsíce 
 
 
 
 
 

 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní 
společenstva ve vybraných 
lokalitách regionů, zdůvodní 
podstatné vzájemné vztahy 
mezi organismy a nachází  
shody a rozdíly  

- zná základní podmínky života na Zemi, 
seznámí se s podnebnými pásy, rozlišuje 
pojmy počasí a podnebí, 
- rozlišuje faunu a floru jednotlivých 
podnebných pásů 
 

- podmínky života na Zemi  
- podnebné pásy  
- třídění přírodnin  
- přizpůsobivost organismů 
- význam botanických a zoologických 
zahrad 

EV – Ekosystémy 
OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
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v přizpůsobení organismů 
prostředí 
 
 

- jmenuje některé zajímavosti o přizpůsobení 
rostlin a živočichů životním podmínkám 
uvědomuje si význam oceánů  
- seznámí se s hlavními skupinami 
organismů, třídí organismy do těchto skupin 
- pochopí význam botanických a 
zoologických zahrad 
- uvědomí si důležitost lesa 

 - člověk a příroda 

ČJS-5-4-04 porovnává na 
základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních 
organismech, prakticky třídí 
organismy do známých 
skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 
 

- rozlišuje přírodniny živé a neživé  
- rozdělí živé organismy rozdělí rostliny a 
živočichy do podrobnějších skupin, určí, co je 
pro ně charakteristické zná  
- umí pojmenovat běžně se vyskytující 
rostliny a živočichy 
- používá encyklopedie a klíče k třídění 
organismů 

- dělení přírodnin  
- rostliny, houby, živočichové – znaky 
života, životní potřeby a projevy způsob a 
průběh života 
- rovnováha v přírodě 
 
 
 

EV – Základní podmínky života 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé 
konkrétní činnosti člověka v 
přírodě a rozlišuje aktivity, 
které mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat nebo 
poškozovat 
 

- rozlišuje a hodnotí působení lidí na okolní 
krajinu 
- třídí odpad a seznamuje se s likvidací 
odpadu 
- dodržuje pravidla chování v CHKO 
- vyhledává činnosti, kterými může přispět 
k ochraně přírody 

- člověk a příroda 
- likvidace odpadu 
- pravidla chování 
 
 
 
 

EV – Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

ČJS-5-4-06 stručně 
charakterizuje specifické 
přírodní jevy a z nich 
vyplývající rizika vzniku 
mimořádných událostí; v 
modelové situaci prokáže 

- nalézá rizika při různých přírodních jevech 
- popíše, jak se má chovat při mimořádných 
událostech 
- prokáže, jak se má chránit v mimořádných 
situacích 
 

- rizika v přírodě – rizika spojená 
spojená s ročními obdobími a sezónními 
činnostmi 
- mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana proti nim  
- postup v případě ohrožení  
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schopnost se účinně chránit 
 
 

 
 
 

- varovný signál  
- evakuace  
- zkouška sirén  
- požáry (příčiny, prevence vzniku), ochrana 
a evakuace při požáru  
- integrovaný záchranný systém  
- správný způsob volání na tísňovou linku 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý 
pokus, naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a vysvětlí 
výsledky pokusu 

- využije poznatků z živé a neživé přírody k 
založení jednoduchého pokusu, pozoruje a 
zaznamenává průběh pokusu 
 

- jednoduchý pokus z oblasti živé nebo 
neživé přírody 
 
 

EV - Základní podmínky života 

Člověk a jeho zdraví 
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o 
lidském těle k vysvětlení 
základních funkcí jednotlivých 
orgánových soustav a 
podpoře vlastního zdravého 
způsobu života 
 
 
 

- ukáže a pojmenuje části lidského těla 
- objasní význam kostry a pojmenuje její 
hlavní části 
- vysvětlí význam svalů a kůže 
- vysvětlí základní funkci jednotlivých 
orgánových soustav 
- rozlišuje smyslová ústrojí 
- využívá poznatky o lidském těle k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života 

- části lidského těla 
- kostra 
- svaly a kůže 
- soustava oběhová, trávící, dýchací, 
močová, rozmnožovací, nervová 
- smyslová ústrojí 
- zdravý způsob života 
 
 

 

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé 
etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte 
před a po jeho narození 

- rozlišuje etapy vývoje člověka 
- orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho 
narození 
 

- etapy vývoje člověka 
 
 
 

 

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj 
čas pro učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních 

- účelně plánuje svůj čas podle vlastních 
potřeb s ohledem na oprávněné nároky 
jiných osob 

- péče o zdraví, zdravý životní styl 
- plánování denního režimu 
 

OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace 
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potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných osob 

 
 

 
 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné 
způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v 
modelových situacích 
simulujících mimořádné 
události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a 
vyvodí odpovídající závěry pro 
své chování jako chodec a 
cyklista 

- uplatňuje účelné způsoby chování 
v modelových situacích ohrožení a 
nebezpečí 
- objasní, co je integrovaný záchranný 
systém 
- nacvičuje přivolání pomoci v případě 
ohrožení zdraví 
- dodržuje základní pravidla silničního 
provozu, pozná některé dopravní značky 
- řeší a vyhodnotí dopravní situaci, vyvodí 
závěry 
 
 

- mimořádné události 
- IZS 
- dopravní výchova, dopravní značky, 
základní pravidla, dopravní situace 
 
 

OSV -  Mezilidské vztahy 

ČJS-5-5-05 předvede v 
modelových situacích 
osvojené jednoduché způsoby 
odmítání návykových látek 
 

- předvede v modelových situacích odmítání 
návykových látek 
- uvědomuje si možnost závislosti na hracích 
automatech a počítačích 
- vysvětlí nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií 

- návykové látky a zdraví 
- odmítání návykových látek 
- závislosti 
- osobní bezpečí 
 
 

MDV – Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní 
dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a 
jeho preventivní ochranou 
 
 
 
 

- dodržuje základní hygienické zásady a 
některá zdravotně preventivní opatření 
- poskytuje základní péči nemocnému členu 
rodiny 
- dbá na pravidelnou tělesnou hygienu 
- vyjádří nebezpečí stresu a jeho rizika 
- uplatňuje zdravý životní styl 
- orientuje se při výběru a uchování potravin 

- péče o zdraví 
- prevence 
- péče o nemocného 
- hygiena 
- duševní hygiena 
- zdravý životní styl 
 
 

OSV - Psychohygiena 
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ČJS-5-5-07 rozpozná život 
ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí 
lékařskou pomoc 

- rozpozná život ohrožující zranění  
- rozezná a ošetří drobná poranění  
- v případě potřeby zajistí lékařskou pomoc 
 

- přivolání pomoci v případě ohrožení 
fyzického a duševního zdraví 
- čísla tísňového volání 
- poskytnutí první pomoci, prevence úrazů 

OSV - Řešení problémů a 
rozhodovací dovednost 

ČJS-5-5-08 uplatňuje 
ohleduplné chování k 
druhému pohlaví a orientuje 
se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi  
chlapci a děvčaty v daném 
věku 

- diskutuje, formuje a interpretuje své názory 
o rodině, partnerství a rodičovství  
- chápe biologické a psychické změny v 
dospívání, etickou stránku sexuality 
 
 
 

- partnerství, manželství, rodičovství 
- základy sexuální výchovy  
- pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou 
- etická stránka sexuality, etická stránka 
vztahů 
 
 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
OSV – Poznávání lidí 
OSV - Hodnoty, postoje, 
praktická etika 
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7.8 Hudební výchova 
Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vzdělávací obor: Hudební výchova 

Vyučovací předmět: Hudební výchova 

 

Charakteristika předmětu: 

Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a 

hudby, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako prostředku komunikace. Hudební činnosti rozvíjí osobnost žáka, především vedou k rozvoji jeho hudebnosti. 

 

Obsahové vymezení: 

Předmět je tvořen čtyřmi základními tematickými okruhy v souladu s RVP pro ZV:   

 Vokální činnosti - práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu  

 Instrumentální činnosti - hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci  

 Hudebně pohybové činnosti - ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty  

 Poslechové činnosti - aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob  

 

 

 

Organizační vymezení: 
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Výuka probíhá ve dvou třídách při nejvýše dvou spojených ročnících. Žáci pracují ve třídě s využíváním audiovizuální techniky, jednoduchých hudebních 

nástrojů a případných dalších vyučovacích pomůcek. Žáci také navštěvují hudební vystoupení, sledují hudební filmy. Součástí výuky je také příprava na různá 

kulturní vystoupení v obci. 

 

Časové vymezení: 

1. ročník - 1 hodina týdně  

2. ročník - 1 hodina týdně 

3. ročník - 1 hodina týdně 

4. ročník - 1 hodina týdně 

5. ročník - 1 hodina týdně 

 

Začlenění průřezových témat: 

Zařazení průřezových témat je uvedeno v tabulce vyučovacího předmětu Hudební výchova v každém ročníku. 

 

Mezipředmětové vztahy: 

 Český jazyk 

 Anglický jazyk 

 Prvouka 

 Přírodověda 

 Vlastivěda 

 Tělesná výchova 
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 Výtvarná výchova 

Výchovně - vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence 

k učení 

 

Žák: 

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

- hraje na jednoduché hudební nástroje 

- zapojuje se do všech hudebních činností 

 

Učitel: 

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky  

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

 

Žák: 

- tvořivě přistupuje k řešení hudebních úkolů 

- rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 

 

Učitel: 

- sleduje při hodině pokrok všech žáků 

- vede žáky k vzájemnému naslouchání, spolupráci a respektu 

Kompetence 

komunikativní 

 Žák: 

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

- reaguje pohybem na znějící hudbu, tempo, dynamiku, směr melodie 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Společnou cestou za poznáním 

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace                                                                                                                      149/221 
 

- dokáže formulovat své myšlenky a názory s ohledem na věk  

- respektuje názor druhých, komunikuje s ostatními ve skupině 

-získané dovednosti využívá k veřejným vystoupením v rámci reprezentace školy 

 

Učitel: 

- zajímá se o náměty, názory, zkušenosti žáků 

- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

Kompetence 

sociální a 

personální 

 Žák: 

- sdílí zážitky z poslechu i vlastního hudebního projevu 

- je veden ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby 

- je ohleduplný k sobě i svým spolužákům  

- přispívá svým názorem do diskuze a projektů 

- dovede pracovat ve skupině 

- umí si vzájemně naslouchat 

 

Učitel: 

- vede žáky k vzájemnému naslouchání 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- podporuje žáky při kolektivních i sólových prezentacích, povzbuzuje je k získávání zdravé  

- sebedůvěry pro vystoupení na veřejnosti  

Kompetence 

občanské 

Žák: 

- je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl 
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- respektuje názor ostatních  

- účastní se hudebních aktivit v rámci školy 

- rozvíjí své emocionální i estetické cítění 

 

Učitel: 

- vhodným hudebním materiálem rozvíjí emocionální i estetické vnímání žáka 

- podporuje národní uvědomění žáka  

- přiměřeně k žákovým schopnostem vybírá vhodné hudební ukázky a notové materiály i autory z minulosti 

- vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl  

- 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 

- prakticky realizuje získané teoretické dovednosti (instrumentace, pohybový doprovod, dirigování) 

 

Učitel: 

- sleduje při hodině pokrok všech žáků 

- vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů  

- vede žáky k užívání hudebních nástrojů a vybavení 
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RVP výstupy – HV – 1. ročník  ŠVP výstupy  Učivo 
Průřezová témata 

Vokální činnosti 

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

- dbá na správné dýchání a držení těla  
- provádí dechová, hlasová a artikulační 
cvičení 
- zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 
- naučí se vybrané lidové a umělé písně, 
vánoční koledy 

- pokus se o tvoření hlavového tónu  
- rozšíření hlasového rozsahu c1 – a1  
- výslovnost, dýchání, hlasová cvičení 
- zpěv vybraných písní a vánočních koled 
 
 
 

OSV - Rozvoj poznávacích 
schopností (rozvoj smyslového 
vnímání, cvičení pozornosti, 
soustředění, dovednost 
zapamatování) 
OSV - Sebepoznání a sebepojetí 
OSV - Psychohygiena 
MKV - Lidské vztahy (mezilidské 
vztahy v lidové písni) 

HV-3-1-02 rytmizuje a 
melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci 
nejjednodušších hudebních 
forem 

- rytmizuje a melodizuje slova a krátké texty 
- improvizuje ve vokálních hrách s rytmickou 
a melodickou ozvěnou 
 
 

- rytmizace a melodizace slov a krátkých 
textů (jména, říkadla apod.) 
- hudební hry s rytmickou a melodickou 
ozvěnou 
 

 

Instrumentální činnosti 
HV-3-1-03 využívá 
jednoduché hudební nástroje 
k doprovodné hře 
 
 

- znalost názvů a správného způsobu hry na 
dětské rytmické nástroje z Orffova 
instrumentáře 
- zvládá elementární doprovodnou hru  
 

- Orffovy nástroje – znalost názvů a 
správného způsobu hry 
- hra nejjednodušších doprovodů na 
Orffovy nástroje 
 

OSV - Kreativita 

Hudebně pohybové činnosti 

HV-3-1-04 reaguje pohybem 
na znějící hudbu, pohybem 

- snaží se o správné držení těla při 
pohybovém doprovodu 
- rozlišuje krok, chůzi, běh 

- pohybový doprovod 
- pohybové vyjádření hudby 
- orientace v prostoru 

OSV – Kreativita 
OSV - Rozvoj schopností 
poznávání  
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RVP výstupy – HV – 2. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

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

- dbá na správné dýchání a držení těla  
- dodržuje hlasovou hygienu 
- provádí intonační dechová, hlasová a 
artikulační cvičení 
- pokouší se o tvoření hlavového tónu 
- rozšiřuje hlasový rozsah 
- naučí se vybrané lidové a umělé písně, 

- výslovnost, dýchání a hlasová cvičení 
- rozvoj hlavového tónu 
- rozšíření hlasového rozsahu c1 – h1 
- zpěv vybraných písní a vánočních koled 
 
 
 

OSV - Rozvoj poznávacích 
schopností (rozvoj smyslového 
vnímání, cvičení pozornosti, 
soustředění, dovednost 
zapamatování) 
OSV  -Sebepoznání a sebepojetí 
OSV  -Psychohygiena 

vyjadřuje metrum, tempo, 
dynamiku, směr melodie 
 

- vyjadřuje pohybem tempo, dynamiku 
- napodobuje pohyby 
-orientace v prostoru – vpřed, vzad 

- hudebně pohybové hry 
 

Poslechové činnosti 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé 
kvality tónů, rozpozná výrazné 
tempové a  dynamické změny 
v proudu znějící hudby 
 

- rozlišuje zvuk – tón, řeč - zpěv 
- pozná kontrasty v hudbě 
 
 
 
 

- zvuk – tón 
- řeč a zpěv 
- hudební kontrasty:  hluboko – vysoko, 
silně – slabě, pomalu – rychle, vesele – 
smutně 
 

OSV - Rozvoj poznávacích 
schopností  (cvičení smyslového 
vnímání) 

 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu 
znějící hudby některé hudební 
nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně 
instrumentální 
 
 
 
 

- odliší hudbu vokální a instrumentální 
- rozlišuje hlas mužský, ženský, dětský 
- rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje  
- rozlišuje některé sklady podle rytmu 
 
 
- podle zvuku pozná hymnu ČR 
 

- hudba vokální a instrumentální  
- hlas mužský, ženský a dětský 
- hudební nástroje (zobcová flétna, klavír, 
housle, kytara, triangl) 
- poslechové skladby dle výběru učitele 
přiměřené věku dítěte 
- ukolébavka, pochod 
- hymna ČR 
 

MDV - Vnímání autora 
mediálních sdělení 
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 písně a vánoční koledy  MKV - Lidské vztahy (mezilidské 
vztahy v lidové písni) 

HV-3-1-02 rytmizuje a 
melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci 
nejjednodušších hudebních 
forem 

- rytmizuje a melodizuje skupiny slov a 
krátké, jednoduché texty 
- umí vytleskat rytmus podle vzoru 
- improvizuje v hudebních hrách a ve hře na 
tělo 

- rytmizace a melodizace skupin slov a  
krátkých textů  
- hudební hry 
- hra na tělo (tleskání, luskání a pleskání) 
 

 

Instrumentální činnosti 
HV-3-1-03 využívá 
jednoduché hudební nástroje 
k doprovodné hře 
 

- doprovází podle svých dispozic jednoduché 
písně na Orffovy nástroje 
- reprodukuje volně jednoduché skladby 
- improvizuje s hudebními nástroji 

- hra na Orffovy hudební nástroje 
- hudební improvizace 
 
 

OSV - Kreativita 

Hudebně pohybové činnosti 

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

- seznamuje se s taktováním 
- umí se pohybovat v daném rytmu a tempu 
osvojované písně či poslechové skladby  
- improvizuje pohybový doprovod 
- reaguje na změnu v hudbě 

- taktování  
- pohybové vyjádření hudby 
- taneční hry k písni 
- hudební improvizace 
- pohybový doprovod znějící hudby  
poskočný krok, kvapík 

OSV - Kreativita 

Poslechové činnosti 
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé 
kvality tónů, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny 
v proudu znějící hudby 
 
 
 

- rozlišuje kvality tónů (délka, síla, barva, 
výška) 
- rozpozná melodii vzestupnou a sestupnou 
- rozlišuje zesilování, zeslabování, 
zrychlování, zpomalování tempa hudby 
- odlišuje pomalou a rychlou melodii 
- seznámí se s notovou osnovou, vyhledá 

- hudební výrazové prostředky 
- notová osnova, houslový klíč 
- seznámení s notou čtvrťovou, půlovou a 
celou 
 
 
 

OSV - Rozvoj poznávacích 
schopností  (cvičení smyslového 
vnímání) 
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 houslový klíč, notu čtvrťovou, půlovou a 
celou 

 
 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu 
znějící hudby některé hudební 
nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně 
instrumentální 
 
 
 

- rozpozná podle zvuku další hudební 
nástroje – trubka, buben 
- odliší hudbu vokální, instrumentální a 
vokálně instrumentální 
- zdokonaluje se v rozlišování skladeb podle 
rytmu 
- odlišuje lidovou a umělou píseň 
- poslouchá českou hymnu 

- hudební nástroje 
- poslechové skladby dle výběru učitele 
přiměřené věku dítěte 
- hudba vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální 
- hudba pochodová, taneční, ukolébavka 
- lidová a umělá píseň 
- hymna ČR 

MDV - Vnímání autora 
mediálních sdělení 

 

 

RVP výstupy – HV – 3. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

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

- upevňuje a prohlubuje získané dovednosti 
a návyky 
- dokáže frázovat jednoduché písně 
- upevňuje a rozšiřuje svůj hlasový rozsah 
- zpívá na základě svých dispozic s žádoucí 
intonační a rytmickou přesností v jednohlase 
v durových tóninách 
- zpívá vybrané lidové a umělé písně, vánoční 
koledy 
- seznámí se s hymnou ČR 

- správné dýchání v pauze a mezi frázemi 
 
-pěvecké dělení slov 
-sjednocování hlasového rozsahu c1 – c2 
-intonace a rytmus 
 
 
-zpěv vybraných písní a vánočních koled 
 
-hymna ČR 

OSV - Rozvoj poznávacích 
schopností (rozvoj smyslového 
vnímání, cvičení pozornosti, 
soustředění, dovednost 
zapamatování) 
OSV  -Sebepoznání a sebepojetí 
OSV  -Psychohygiena 
MKV - Lidské vztahy (mezilidské 
vztahy v lidové písni) 

HV-3-1-02 rytmizuje a 
melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci 
nejjednodušších hudebních 

- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 
- zvládá taktování v 2/4  a ¾ taktu 
- improvizuje v hudebních hrách (ozvěna, 
otázka a odpověď) a ve hře na tělo 

- rytmizace a melodizace jednoduchých 
textů  
- taktování v 2/4 a ¾ taktu 
- hudební hry 
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forem 
 

 
 

- hra na tělo (tleskání, luskání a pleskání) 
- kanonická úprava písně 

Instrumentální činnosti 
HV-3-1-03 využívá 
jednoduché hudební nástroje 
k doprovodné hře 
 
 

- zdokonaluje se ve hře na Orffovy nástroje 
- využívá jednoduché nástroje k rytmickým 
doprovodům ve 2/4 a ¾ taktu 
- dokáže rozlišit nástroje strunné, dechové, 
bicí a umí uvést příklad 

- hra na hudební nástroje 
 
 
-nástroje strunné, dechové, bicí 
 

OSV - Kreativita 

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

- taktuje ve dvoudobém a třídobém taktu 
- vyjadřuje pohybem náladu, tempo, 
dynamiku 
- používá taneční kroky k doprovodu hudby 
- podle svých dispozic pohybově zvládne 
jednoduché tance  

- taktování 
- pohybové vyjádření hudby 
 
- taneční kroky 
- jednoduché tance (polka, valčík,…) 
 

OSV - Kreativita 

Poslechové činnosti 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé 
kvality tónů, rozpozná výrazné 
tempové a  dynamické změny 
v proudu znějící hudby 

- poznává noty durové stupnice 
- rozlišuje hodnotu not a pomlk 
- orientuje se v základech notového zápisu 
- vnímá výrazné změny v tempu a dynamice 
znějící hudby 

- noty c1 – h1 
- nota osminová, čtvrťová, půlová, celá 
- pomlka osminová, čtvrťová, půlová, celá 
- notový zápis 
- tempo, dynamika 

OSV - Rozvoj poznávacích 
schopností  (cvičení smyslového 
vnímání) 

 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu 
znějící hudby některé hudební 
nástroje, odliší hudbu vokální, 
instrumentální a vokálně 
instrumentální 
 

- rozlišuje další hudební nástroje (kytara, 
kontrabas, činely) 
- rozpozná hudbu vokální, instrumentální a  
vokálně instrumentální 
- poslouchá skladby významných autorů 
 

- hudební nástroje 
 
 
- poslech vybraných skladeb významných 
autorů (B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček) 
 

MDV - Vnímání autora 
mediálních sdělení 
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RVP výstupy – HV – 4. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Vokální činnosti  
 
 

 

HV-5-1-01 zpívá na základě 
svých dispozic intonačně čistě 
a rytmicky přesně v 
jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách 
a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti 
 
 
 
 

- rozvíjí nabyté dovednosti a návyky 
prodlužování výdechu, vázání tónů, správný 
postoj, artikulaci, hlasovou hygienu 
- rozšiřuje hlasový a dechový rozsah  
- sluchem přenáší tóny do hlasové polohy 
- zpívá jednohlasně i dvojhlasně  
- osvojuje si další vybrané písně ve 2/4, ¾ a 
4/4 taktu 
- zpívá českou státní hymnu 
- rozvíjí své intonační a improvizační 
dovednosti 

- prodlužování výdechu, vázání tónů  
- hlasová hygiena 
- rozšiřování hlasového rozsahu (c1 – d2)  
- přenášení slyšených vysokých a 
hlubokých tónů do hlasové polohy žáků  
- průprava dvojhlasu 
- hudební rytmus 
- písně a koledy ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu 
- česká státní hymna 
- vokální intonace 
- hudební improvizace 

OSV - Rozvoj poznávacích 
schopností  ( rozvoj smyslového 
vnímání, cvičení pozornosti, 
soustředění, dovednost 
zapamatování) 
 

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

- orientuje se v notovém zápisu jednoduché 
melodie a realizuje ji 
- rozšiřuje vědomosti z hudební nauky 
- obohacuje škálu hudebních pojmů  
 
 
 
 
 

 
- orientace v notovém záznamu 
- realizace melodie 
- noty c1 – c2 
- délka not a pomlk 
- noty s tečkou 
- houslový klíč 
- kánon, repetice 
- seznámení s předznamenáním  
 

 

Instrumentální činnosti    
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HV-5-1-03 využívá na základě 
svých hudebních schopností a 
dovedností jednoduché 
popřípadě složitější hudební 
nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých 
motivů skladeb a písní 

- využívá na základě svých možností 
jednoduché hudební nástroje k doprovodu i 
reprodukci jednoduchých motivů 
- seznamuje se s nástroji strunnými, 
dechovými, bicími 
- řeší hudební hry, hádanky 
 

- hra na Orffovy hudební nástroje  
- rytmické doprovody, používání 
melodických nástrojů 
-hudební nástroje strunné, dechové a bicí 
 
-hudební hry a hádanky 
 

OSV - Kreativita 

HV-5-1-05 vytváří v rámci 
svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, 
mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební 
improvizace 

- vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry 
- dokáže improvizovat s rytmizací říkadel 
 
 

 
- jednoduché písně k vytváření předehry, 
mezihry a dohry 
- tvořivé hudební hry 
 
 
 

 

Hudebně pohybové činnosti  
 
 

 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu 
pohybem s využitím tanečních 
kroků, na základě 
individuálních schopností a 
dovedností vytváří pohybové 
improvizace 
 
 
 

- doprovází písně ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 
taktováním 
- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
jednoduchých tanečních kroků (poskočný, 
přísunný, cval) 
- na základě individuálních schopností a 
dovedností vytváří pohybové improvizace 
 
 

- taktování ve dvoudobém, třídobém a 
čtyřdobém taktu 
- pohybový doprovod znějící hudby 
 
- vyjádření charakteru poslouchané hudby 
a emocionálního zážitku pohybem 
- orientace v prostoru 
 
 

OSV - Kreativita 

Poslechové činnosti    
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HV-5-1-04 rozpozná hudební 
formu jednoduché písně či 
skladby 
 
 
 

- dokáže soustředěně poslouchat kratší 
hudební celky a vnímat základní obsahové 
složky hudby 
- poslouchá vybrané skladby českých a 
světových hudebních skladatelů -  B.  
Smetana, A. Dvořák, L. Janáček,  J.J. Ryba, 
W. A. Mozart, … 
- orientuje se v hudebních termínech – 
dirigent, sbormistr, kapelník, orchestr 
- poslouchá symfonický orchestr, jazzový 
orchestr, lidovou a rockovou kapelu 
- rozlišuje hudbu k různým příležitostem 

- poslech audio a video nahrávek dle 
výběru učitele 
 
- seznámení s dílem významných 
hudebních skladatelů – B. Smetana, A. 
Dvořák, W. A. Mozart, J.J. Ryba 
 
- hudební termíny 
 
- orchestry a kapely 
- hudba v chrámu, na zámku, v koncertní 
síni a k tanci 

OSV - Rozvoj poznávacích 
schopností  (cvičení smyslového 
vnímání) 

 
 
VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
VMEGS  - Objevujeme Evropu a 
svět 
MDV - Vnímání autora 
mediálních sdělení 

 
HV-5-1-06 rozpozná v proudu 
znějící hudby některé z užitých 
hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, 
dynamické i zřetelné 
harmonické změny 

- rozezná harmonické, rytmické a melodické 
změny 
- pozná opakující se téma v poslouchané 
skladbě 
 
 
 

- poslechové skladby k vnímání různých 
hudebních výrazových prostředků 
 
 
 
 
 

OSV - Rozvoj poznávacích 
schopností  (cvičení smyslového 
vnímání) 

 

 

RVP výstupy – HV – 5. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Vokální činnosti  
 
 

 

HV-5-1-01 zpívá na základě 
svých dispozic intonačně čistě 
a rytmicky přesně v 
jednohlase či dvojhlase v 

- zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase v 
durových i mollových tóninách 
 - při zpěvu využívá získané pěvecké 

- upevňování vokálních dovedností 
osvojených v nižších ročnících  
- střídavý dech  
- sjednocování hlasového rozsahu h – d2 

OSV - Rozvoj poznávacích 
schopností  (rozvoj smyslového 
vnímání, cvičení pozornosti, 
soustředění, dovednost 
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durových i mollových tóninách 
a při zpěvu využívá získané 
pěvecké dovednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 

dovednosti 
- pracuje s dechem i hlasem  
- zpívá na základě svých schopností 
dvojhlasně 
-realizuje písně a koledy ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu 
- zpívá českou hymnu 
- improvizuje v hudebních hrách 
- zachytí melodii písně pomocí 
jednoduchého grafického vyjádření (např. 
linka) 

dvojhlas 
- hudební rytmus 
- písně a koledy ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu 
- česká státní hymna 
- vokální intonace 
- hudební improvizace 
- záznam vokální hudby 
 
 
 
 

zapamatování) 

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

- s porozuměním používá pojmy durová a 
mollová tónina, dvojhlas, kánon, houslový 
klíč, repetice 
- orientuje se v notovém zápisu jednoduché 
melodie a písně 
- realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností jednoduché 
melodie a písně zapsané pomocí not 
- pozná v notovém zápisu znaménka 
dynamiky (p, mf, f) a řídí se jimi při zpěv 

- grafický záznam vokální hudby 
 
 
- notový zápis (noty c1 – e2) 
 
-realizace melodie a písně 
 
 
- hudební značky v notovém záznamu písně 
při zpěvu osvojované písně 

 

Instrumentální činnosti  
 
 

 

HV-5-1-03 využívá na základě 
svých hudebních schopností a 
dovedností jednoduché 
popřípadě složitější hudební 
nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých 

- využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché 
popřípadě složitější hudební nástroje k 
doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých 
motivů skladeb a písní 
- třídí nástroje do skupin - nástroje strunné, 

-hra jednoduchých lidových písní na 
orffovské nástroje melodické a rytmické 
 
-hudební nástroje strunné, dechové a bicí 
 
-hudební hry a hádanky 

OSV - Kreativita 
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motivů skladeb a písní 
 
 
 

dechové, bicí 
- řeší hudební hry, hádanky 
 
 

 
 
 
 

HV-5-1-05 vytváří v rámci 
svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, 
mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební 
improvizace 

- vytváří předehry, mezihry a dohry dle svých 
individuálních dispozic 
- provádí elementární hudební improvizace 
 
 
 

- předehry, mezihry, dohry 
- tvořivé hudební hry v dur, v moll 
- hudební improvizace 
 
 
 

 

Hudebně pohybové činnosti  
 
 

 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu 
pohybem s využitím tanečních 
kroků, na základě 
individuálních schopností a 
dovedností vytváří pohybové 
improvizace 
 

 
- doprovází písně ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 
taktováním 
- umí pohybově vyjádřit hudbu 
- zvládá základní taneční kroky 
- na základě individuálních schopností a 
dovedností vytváří pohybové improvizace 
 

- taktování ve dvoudobém, třídobém a 
čtyřdobém taktu 
- jednoduché taneční kroky – polka, valčík, 
mazurka, menuet 
- pohybový doprovod k vybraným písním 
- pantomimické hádanky 
- orientace v prostoru 

OSV - Kreativita 

Poslechové činnosti    

HV-5-1-04 rozpozná hudební 
formu jednoduché písně či 
skladby 
 

- rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 
 
- pozná malou a velkou formu písňovou, 
rondo, variace 
- rozlišuje hudební styly a žánry 
- rozlišuje hudbu orchestrální, komorní, 

- rozlišování hudby polyfonní a homofonní  
- hudební formy (malá a velká písňová, 
rondo, variace) 
- hudební styly a žánry  
- lidová kapela, symfonický orchestr, 
rocková kapela 
- poslech vybraných skladeb v souvislosti s 

OSV - Rozvoj poznávacích 
schopností  (cvičení smyslového 
vnímání) 

VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá 
VMEGS  - Objevujeme Evropu a 
svět 
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populární 
- seznámí se s životem a tvorbou českých a 
světových hudebních  skladatelů -   
B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, J.J. Ryba, 
W. A. Mozart, L. v Beethoven, J. S. Bach,… 

učivem o hudebních skladatelích 
- údaje o významných skladatelích a jejich 
díle (B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček,  
J. J. Ryba, L. v Beethoven, J. S. Bach) 

MDV - Vnímání autora 
mediálních sdělení 

 
 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu 
znějící hudby některé z užitých 
hudebních výrazových 
prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, 
dynamické i zřetelné 
harmonické změny 

- vyjadřuje slovně i výtvarně své pocity, 
nálady z poslechu hudby 
- rozpoznává při poslechu skladeb změnu 
rytmu, pohyb melodie, zvukomalbu 
- upozorní na metrické, dynamické a 
harmonické změny 
 

- poslechové skladby dle výběru učitele 
- interpretace hudby 
- hudební výrazové prostředky 
 
 
 
 

OSV - Rozvoj poznávacích 
schopností  (cvičení smyslového 
vnímání) 
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7.9 Výtvarná výchova 
Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova 

 

Charakteristika předmětu: 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa - poznávání okolního 

i svého vnitřního světa prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení.  

Hlavním cílem předmětu je rozvoj estetických cítění žáků ke skutečnosti a k umění. Výuka vychází především z citového vztahu žáků k zobrazované skutečnosti. 

Výtvarné činnosti rozvíjejí tvořivost, fantazii, estetické cítění, podněcují a uspokojují potřeby žáků vyjadřovat se k různým tématům, situacím, prožitkům. Důraz 

je kladen na žákovu vlastní tvůrčí činnost, rozvíjení fantazie a emocionálních prožitků z tvorby a subjektivního vnímání světa. Na 1. stupni žáky podněcujeme 

ke spontánnosti, uvolněnosti a emocionálnímu přístupu ke světu a jeho bezprostřednímu způsobu znázornění jednoduchými technikami.  

 

Obsahové vymezení: 

Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, 

myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen 

tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, 

uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity 

a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.  
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 Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které žákovi umožňují rozvíjet schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality 

a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření.  

 Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které žáka vedou k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a 

interpretaci vizuálně obrazných vyjádření.  

 Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které žákovi umožňují utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace 

a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií. 

 

Organizační vymezení: 

Výuka probíhá většinou ve dvou třídách. Slučujeme většinou dva ročníky, při nižším počtu žáků v některých třídách slučujeme i tři ročníky. Součástí výuky 

mohou být návštěvy kulturních center (muzeum, výstavní sál ZUŠ, divadlo...). Nejčastější formou výuky je vyučovací hodina. 

 

Časové vymezení: 

1. ročník - 1 hodina týdně  

2. ročník - 2 hodiny týdně 

3. ročník - 2 hodiny týdně 

4. ročník - 2 hodiny týdně 

5. ročník - 2 hodiny týdně 
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Začlenění průřezových témat: 

Zařazení průřezových témat je uvedeno v tabulce vyučovacího předmětu Výtvarná výchova v každém ročníku. 

 

Mezipředmětové vztahy: 

 Český jazyk 

 Anglický jazyk 

 Matematika 

 Prvouka 

 Vlastivěda 

 Přírodověda 

 Hudební výchova 

 Pracovní činnosti 
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Výchovně - vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence 

k učení 

 

 Žák   

- dovednosti získaných při výtvarných činnostech využívá při výuce dalších předmětů a naopak 

 

Učitel 

- vede žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání 

- učí prezentovat osobitý výtvarný projev a naslouchat sdělení druhých 

- rozvíjí tvořivé schopnosti žáků, pěstuje jejich estetické cítění a vkus 

- seznamuje žáky s ilustracemi v dětských knihách 

- učí žáky poznávat nejznámější malíře – ilustrátory 

- vede žáky k sebehodnocení 

- individuálním přístupem k žákům maximalizuje jejich šanci prožít úspěch 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

 

 Žák 

- výtvarně experimentuje, objevuje tvary věcí kolem nás 

- hraje si s linií s využitím různých plastických materiálů  

- sám řeší nějaký praktický problém v životě školy (výzdobu školy, program některých vystoupení, kostýmy) 

 

Učitel 

- vede žáky k výtvarnému zobrazení tvarů předmětů na základě her s nimi 

 učí žáky pozorovat a vnímat krásu přírody, hovořit o svých pocitech a dojmech, pokusit se je výtvarně vyjadřovat 

- četbou, vyprávěným příběhem, hudbou, dramatickým dílem podněcuje a rozvíjí výtvarné představy žáků  

- dává možnost výtvarným projevům v různých technikách 
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Kompetence 

komunikativn

í 

 Žák 

- hovoří o pozorovaných jevech z přírody, lidové kultury, společnosti apod. 

- respektuje názory druhých 

 

Učitel 

- učí žáky spolupracovat, proto zavádí do výuky kooperativní a projektové vyučování jako model týmové práce 

- učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti 

- učí žáky chápat umění jako svébytný prostředek komunikace 

- probouzí a rozvíjí schopnosti výtvarného vyjadřování žáků 

Kompetence 

sociální a 

personální 

 Žák 

- posuzuje výsledky své práce 

- umí tvořivě pracovat ve skupině 

- má pozitivní přístup k práci své i ostatních 

 

Učitel 

- vede žáky k chápání umění a kultury jako neoddělitelné součásti lidské existence, k poznání uměleckých hodnot v širších sociálních 

a kulturních souvislostech 

- vytváří kladný citový vztah k výtvarnému umění 

- učí žáky respektovat vzájemné odlišnosti ve výtvarném vyjadřování 

- vede žáky ke kolegiální pomoci 

Kompetence 

občanské 

Žák 

 -pomáhá při výzdobě školy, třídy 
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Učitel 

- vede žáky k uvědomování si sebe samého, svých osobních prožitků a svých možností obohacovat emocionálně život 

prostřednictvím vlastní tvorby neovlivněné vnuceným výtvarným vzorem 

- vede žáky k ochraně svého zdraví a ochraně životního prostředí. 

Kompetence 

pracovní 

Žák: 

- kreslením, malováním a modelováním rozvíjí tvarovou, barevnou i prostorovou představivost a jemnou motoriku 

- dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla 

- učí se připravit si potřebné pomůcky do hodiny Vv, na konci hodiny si pomůcky uklidit 

 

Učitel 

- vede k pozitivnímu vztahu k práci 

- vede k získání základních pracovních návyků při použití jednoduchých výtvarných technik 

- seznamuje žáky s výtvarnými nástroji, materiály a technikami 

 

RVP výstupy – VV -1.ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
VV-3-1-01 rozpoznává a 
pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, 
tvary, objemy, barvy, objekty), 
porovnává je a třídí na základě 
odlišností vycházejících z jeho 

- seznamuje se s pojmy malba, kresba, barvy 
teplé, studené 
- používá různé druhy štětců 
- kreslí měkkou tužkou, pastelkami, 
voskovkami 
- přiměřeně svému věku používá suchý 

- malba, barvy 
- kresba, linie, tvary, objemy 
- vodové  a temperové barvy 
 
- využití témat: věci kolem nás, stromy, 
ovoce, zelenina, květiny, zvířata, lidé atd. 

OSV - Kreativita 
OSV  - Psychohygiena (vyjádření 
nálady, uvolnění, relaxace) 
OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace (organizace času 
při práci a sebeovládání) 
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zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 

pastel a špejli 
- maluje vodovými a temperovými barvami 
 

 
 
 

OSV – Kooperace a kompetice 
(kolektivní práce) 

Uplatňování subjektivity 
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje 
své vlastní životní zkušenosti; 
uplatňuje přitom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, 
tvary, objemy, barvy, objekty 
a další prvky a jejich 
kombinace 
 
 
 
 

- uplatňuje v tvorbě své zkušenosti 
- výtvarně zachytí děj z vlastní představy 
- základní zkušenosti při používání materiálů 
a nástrojů při výtvarných činnostech 
- řeší přiměřeně svému věku plošné a 
prostorové práce 
- uplatňuje při výtvarné práci představivost a 
fantazii 
- vyjadřuje svou výtvarnou činností pocity a 
prožitky ze života rodiny 
 

- akční tvar malby a kresby 
- umístění v prostoru 
- představy a osobní zkušenosti 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDV – Tvorba mediálního 
sdělení 
EV - Vztah člověka a prostředí  
MKV - Lidské vztahy  
 

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

- seznamuje se s bohatostí barev a tvarů 
- posiluje zrakové vnímání o vjemy sluchové, 
chuťové, čichové a hmatové 
- pozoruje a individuálně zaznamenává tvář 
krajiny v závislosti na ročním období 
- přenáší své pozorování a vnímání do 
výtvarné práce 

- tvary a  barvy 
- rozvoj smyslů 
- krajina v závislosti na ročních obdobích 
 
 
 

OSV – Kreativita (originalita, 
schopnost vidět věci jinak) 
MKV - Lidské vztahy  
VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá 
EV - Vztah člověka k prostředí 
EV – Ekosystémy  

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

- výtvarně se vyjadřuje podle předlohy 
- rozvíjí smysl pro výtvarný rytmus, rytmické 
řazení otisků, tvarů a drobného materiálu 
- ilustruje pohádky 
 
 

- obrazná vyjádření 
- výtvarný rytmus 
- ilustrace 
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Ověřování komunikačních účinků 
VV-3-1-05 na základě vlastní 
zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, 
vybral či upravil 

- hodnotí vlastní výtvor a vyjadřuje se 
k výtvarným pracím svých spolužáků 
- komunikuje o ilustraci v knize 
- navštěvuje výstavy v galerii 
 
 

- osobní postoj v komunikaci 
 
 
 
 
 

OSV - Sebepoznání a sebepojetí 

 

RVP výstupy – 2.ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Rozvíjení smyslové citlivosti 

VV-3-1-01 rozpoznává a 
pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, 
tvary, objemy, barvy, objekty), 
porovnává je a třídí na základě 
odlišností vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 

- pracuje s pojmy malba, kresba, barvy teplé, 
studené, temné, světlé a kontrastní 
- rozlišuje základní a doplňkové barvy 
- používá různé druhy štětců 
- kreslí měkkou tužkou, pastelkami, 
voskovkami 
- používá suchý pastel a špejli 
- maluje vodovými a temperovými barvami 
 

- malba, barvy 
- kresba, linie, tvary, objemy 
- vodové a temperové barvy 
 
 
 
 
 
 

OSV - Kreativita 
OSV  - Psychohygiena (vyjádření 
nálady, uvolnění, relaxace) 
OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace (organizace času 
při práci a sebeovládání) 
OSV – Kooperace a kompetice 
(kolektivní práce) 

Uplatňování subjektivity 
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje 
své vlastní životní zkušenosti; 
uplatňuje přitom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, 
tvary, objemy, barvy, objekty 
a další prvky a jejich 

- uplatňuje své životní zkušenosti v tvorbě 
- zachycuje děj z vlastní představy 
- kreslí a maluje tvarově zajímavé předměty 
- využívá získané zkušenosti při používání 
materiálů a nástrojů při výtvarných 
činnostech 

- akční tvar malby a kresby 
- materiály a nástroje 
- umístění v prostoru 
- představy a osobní zkušenosti 
- obrazná vyjádření 
 

MDV – Tvorba mediálního 
sdělení 
EV - Vztah člověka a prostředí  
MKV - Lidské vztahy  
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kombinace 
 
 
 
 
 
 

- řeší plošné a prostorové práce 
- uplatňuje při výtvarné práci představivost a 
fantazii 
- sleduje podstatné znaky a detaily předmětů 
při jejich zobrazování 
- uplatňuje dva a více kreslířské prostředky 
v jedné výtvarné práci 

 
 
 
 
 
 
 

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

- vnímá bohatost tvarů a barev 
- posiluje zrakové vnímání o vjemy sluchové, 
chuťové, čichové a hmatové 
- hledá výrazové prostředky pro přepis věcí a 
přírodnin 
- pozoruje a individuálně zaznamenává tvář 
krajiny v závislosti na ročním období 
- zaznamenává jednoduché dějové 
souvislosti 
- přenáší své pozorování a vnímání do 
výtvarné práce 
- vnímá rozdíly v povrchové struktuře 
předmětu, vytváří frotáže 
- volí individuální náměty 

- tvary a barvy 
- rozvoj smyslů 
- výrazové prostředky 
- tvář krajiny 
- vyjádření děje 
- struktura, frotáž 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV – Kreativita (originalita, 
schopnost vidět věci jinak) 
MKV - Lidské vztahy  
VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá 
EV - Vztah člověka k prostředí 
EV – Ekosystémy 

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

- zdokonaluje svoji práci z předlohy i názoru 
- probouzí základní smysl pro prostor a 
umístění objektů v prostoru, zaměřuje se na 
tvar předmětu 
- rozvíjí smysl pro výtvarný rytmus a pro 
rytmické řazení otisků 
- využívá základní klasifikaci barev a kontrast 
barev 

- práce z předlohy i názoru 
- prostor a umístění objektů 
- výtvarný rytmus, řazení prvků 
- klasifikace barev, kontrast 
- výrazové vlastnosti barev 
- charakter lineární kresby 
- ilustrace 
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- chápe výrazové vlastnosti barev 
- rozezná různý charakter lineární kresby 
- prohlubuje svůj smysl pro krásu přírody 
- zobrazuje vypravované pohádky a příběhy 
 

 
 
 
 
 

Ověřování komunikačních účinků 

VV-3-1-05 na základě vlastní 
zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, 
vybral či upravil 

- hodnotí vlastní výtvor a vyjadřuje se 
k výtvarným pracím svých spolužáků 
- komunikuje o ilustraci v knize a popíše ji 
 
-seznamuje se s různými druhy výtvarného 
umění 
- navštěvuje výstavy výtvarného umění a 
hovoří o svých dojmech 
 

- osobní postoj v komunikaci 
- výstavy výtvarného umění 
 
 

OSV - Sebepoznání a sebepojetí 

 

RVP výstupy – 3.ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
VV-3-1-01 rozpoznává a 
pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, 
tvary, objemy, barvy, objekty), 
porovnává je a třídí na základě 
odlišností vycházejících z jeho 
zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 

- používá pojmy: malba, kresba, barvy teplé, 
studené, temné, světlé a kontrastní 
- využívá základní a doplňkové barvy 
- používá různé druhy štětců 
- kreslí měkkou tužkou, pastelkami, 
voskovkami, rudkou a uhlem 
- používá suchý pastel, špejli nebo pero 
- maluje vodovými a temperovými barvami 

- malba, barvy 
- kresba, linie, tvary, objemy 
- vodové a temperové barvy 
- vizuálně obrazné vyjádření 
 
 
 
 

OSV - Kreativita 
OSV  - Psychohygiena (vyjádření 
nálady, uvolnění, relaxace) 
OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace (organizace času 
při práci a sebeovládání) 
OSV – Kooperace a kompetice 
(kolektivní práce) 
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 - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření 

 
 

Uplatňování subjektivity 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje 
své vlastní životní zkušenosti; 
uplatňuje přitom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, 
tvary, objemy, barvy, objekty 
a další prvky a jejich 
kombinace 
 
 

- uplatňuje v tvorbě své životní zkušenosti 
- zachycuje děj z vlastní představy 
- výtvarně zaznamenává tvarově zajímavé 
předměty 
- uplatňuje zkušenosti při používání 
materiálů a nástrojů při výtvarných 
činnostech 
- řeší plošné a prostorové práce 
- pracuje s představou a fantazií 
- sleduje podstatné znaky a detaily předmětů 
při jejich zobrazování 
- všímá si proporcí funkce předmětů 
- vyjadřuje výtvarnou činností pocity a 
prožitky ze života 
- uplatňuje dva a více kreslířské prostředky 
v jedné výtvarné práci 

- akční tvar malby a kresby 
- materiály a nástroje 
- umístění v prostoru 
- představy a fantazie 
- obrazná vyjádření detailů 
- proporce a funkce 
- pocity a prožitky 
 

MDV – Tvorba mediálního 
sdělení 
EV - Vztah člověka a prostředí  
MKV - Lidské vztahy  
 

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

- využívá zrakové, sluchové, chuťové, čichové 
a hmatové vnímání 
- nalézá nové prostředky pro přepis věcí a 
přírodnin 
- zaznamenává tvář krajiny v závislosti na 
ročním období a počasí 
- zobrazuje pocity, temperament a charakter 
zobrazované postavy 
- zaznamenává dějové souvislosti 

- rozvoj smyslů 
- výrazové prostředky 
- tvář krajiny 
- zobrazení postavy 
- dějové souvislosti 
- struktura, frotáž, otisk 
- individuální náměty 
 
 

OSV – Kreativita (originalita, 
schopnost vidět věci jinak) 
MKV - Lidské vztahy  
VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá 
EV - Vztah člověka k prostředí 
EV – Ekosystémy 
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- převádí svá pozorování a vnímání do 
výtvarné práce 
- vnímá rozdíly v povrchové struktuře 
předmětu, vytváří frotáž, otiskuje a dotváří 
přírodniny 
- volí individuální náměty a zachycuje 
asociace 

 
 
 
 
 
 
 

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

- samostatně tvoří z předlohy i názoru 
- vyjadřuje ve výtvarné práci pocity strachu, 
radosti, hněvu i vzteku 
- probouzí základní smysl pro prostor a 
zaměřuje se na tvar, barvu, strukturu a 
umístění objektů v prostoru 
- kombinuje a využívá celou paletu barev 
- rozeznává různý charakter lineární kresby 
- zpracuje jeden námět různými výtvarnými 
technikami 

- práce z předlohy i z názoru 
- výtvarné zobrazení pocitů 
- prostor a umístění objektů 
- výrazové vlastnosti barev 
- charakter lineární kresby 
 
 
 

 

Ověřování komunikačních účinků 
VV-3-1-05 na základě vlastní 
zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, 
vybral či upravil 
 
 
 

- hodnotí vlastní výtvor a vyjadřuje se 
k výtvarným pracím svých spolužáků 
- komunikuje o ilustraci v knize, popíše ji a 
zaujme k ní vlastní hodnotící postoj 
- poznává rozdíly ve výtvarném vyjádření 
ilustrátorů dětských knih 
- navštěvuje výstavy výtvarného umění, 
hovoří o svých dojmech a pocitech 
- formuje vlastní vkus 

- osobní postoj v komunikaci 
- knižní ilustrace 
- výstava výtvarného umění 
- výtvarný vkus 
 
 
 
 
 

OSV - Sebepoznání a sebepojetí 
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RVP výstupy – 4. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Rozvíjené smyslové citlivosti 
VV-5-1-01 při vlastních 
tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě 
vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné) 
 

- vnímá a vyjadřuje skutečnost barvou, linií a 
tvarem 
- rozvíjí prostorové formy 
- kombinuje a spojuje prvky v ploše i 
prostoru 
- uspořádá objekty do celků podle velikosti 
 
 
 

- linie a barva 
- prostorové formy 
- plocha a prostor 
 
 
 
 
 
 

OSV - Kreativita 
OSV  - Psychohygiena (vyjádření 
nálady, uvolnění, relaxace) 
OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace (organizace času 
při práci a sebeovládání) 
OSV – Kooperace a kompetice 
(kolektivní práce) 

VV-5-1-02 užívá a kombinuje 
prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v 
plošném vyjádření linie a 
barevné ploch, v objemovém 
vyjádření modelování a 
skulpturální postup, v 
prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k 
vlastnímu tělu i jako nezávislý 
model 

- experimentuje s linií jako výrazovým 
prostředkem 
- orientuje se v prostorových a barevných 
vztazích 
- řeší dekorativní práce v ploše 
- ztvárňuje proporce lidského těla 
 
 
 
 
 

- linie 
- barevné kompozice 
- dekorativní práce 
- proporce lidského těla 
 
 
 
 
 
 
 

OSV - Kreativita 

Uplatňování subjektivity 
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně 
obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na 
projevení vlastních životních 

- při výtvarném přepisu skutečnosti vychází 
z individuálních životních zkušeností 
- zobrazuje svět lidí, věci a přírodu 
 

- subjektivní vyjádření 
 
 
 

MDV – Tvorba mediálního 
sdělení 
EV - Vztah člověka a prostředí  
MKV - Lidské vztahy  
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zkušeností i na tvorbu 
vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho 
nejbližší sociální vztahy 

 

VV-5-1-04 nalézá vhodné 
prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na 
základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími 
smysly, uplatňuje je v plošné, 
objemové i prostorové tvorbě 

- zapojuje více smyslů při vnímání 
skutečnosti a výtvarném vyjádření 
- uplatňuje při práci fantazii 
 
 
 
 

- smyslové vnímání 
- fantazie 
 
 
 
 
 

 

VV-5-1-05 osobitost svého 
vnímání uplatňuje v přístupu k 
realitě, k tvorbě a interpretaci 
vizuálně obrazného vyjádření, 
pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků 
svobodně volí a kombinuje 
prostředky (včetně prostředků 
a postupů současného 
výtvarného umění) 

- vychází v tvorbě ze svých pocitů 
- opírá se o prožitky a získané zkušenosti 
- využívá osobitý postoj k zobrazení reality 
- uplatňuje vlastní nápady ve výtvarné tvorbě 
 
 
 
 
 
 
 

- volná malba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OSV - Rozvoj poznávacích 
schopností 
OSV - Sebepoznání a sebepojetí 
OSV - Kreativita 

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

- vnímá knižní díla ilustrace a dostupná díla 
různých autorů 
- inspiruje se tvorbou dětských ilustrátorů 
 

- ilustrace dětské knihy 
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inspirace   

VV-5-1-07 nalézá a do 
komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, 
vybral či upravil 
 

- komunikuje o obsahu svých výtvarných 
prací 
 
- hodnotí vlastní výtvor a vyjadřuje se 
k výtvarným pracím svých spolužáků 
- seznamuje se se základy výtvarného umění 
- navštěvuje výstavy výtvarného umění 

- komunikace 
- hodnocení a sebehodnocení 
- výtvarné umění 
- výstavy výtvarného umění 
 
 
 

OSV - Sebepoznání a sebepojetí 

RVP výstupy – VV - 5. ročník  ŠVP výstupy  Učivo 
Průřezová témata 

Rozvíjené smyslové citlivosti 
VV-5-1-01 při vlastních 
tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě 
vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné) 
 

- vnímá a vyjadřuje skutečnost barvou, linií a 
tvarem 
- zobrazuje a analyzuje výtvarné náměty 
lineárně, barevně i proporčně 
- rozvíjí prostorové formy 
- kombinuje a spojuje prvky v ploše i 
prostoru 
- uspořádá objekty do celků podle velikosti a 
vzájemného postavení 

- linie a barva 
- prostorové formy 
- plocha a prostor 
 
 
 
 
 
 

OSV - Kreativita 
OSV  - Psychohygiena (vyjádření 
nálady, uvolnění, relaxace) 
OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace (organizace času 
při práci a sebeovládání) 
OSV – Kooperace a kompetice 
(kolektivní práce) 

VV-5-1-02 užívá a kombinuje 
prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v 
plošném vyjádření linie a 
barevné ploch, v objemovém 
vyjádření modelování a 
skulpturální postup, v 
prostorovém vyjádření 

- uplatňuje výrazové vlastnosti linie 
- experimentuje s různými druhy linie 
- rozeznává základní tvary lineárního a 
kresleného písma 
- orientuje se v prostorových a barevných 
vztazích 
- řeší dekorativní práce v ploše 
- využívá barevné plochy k objemovému 

- linie 
- písmo 
- barevná kompozice 
- dekorativní práce 
- proporce lidského těla 
 
 
 

OSV - Kreativita 
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uspořádání prvků ve vztahu k 
vlastnímu tělu i jako nezávislý 
model 

vyjádření 
- ztvárňuje proporce lidského těla a hlavy 
 

 
 
 

Uplatňování subjektivity 
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně 
obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na 
projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu 
vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho 
nejbližší sociální vztahy 

- volí vlastní vyjadřovací prostředky ve 
vztahu k individuálnímu pojetí výtvarného 
přepisu 
 
- zaměřuje se na subjektivní vyjádření 
vlastních životních zkušeností 
- zobrazuje zážitky a náměty ze života dětí 
 

- subjektivní vyjádření 
 
 
 

MDV – Tvorba mediálního 
sdělení 
EV - Vztah člověka a prostředí  
MKV - Lidské vztahy 

VV-5-1-04 nalézá vhodné 
prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na 
základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími 
smysly, uplatňuje je v plošné, 
objemové i prostorové tvorbě 

- rozvíjí smyslové vnímání při práci na ploše a 
v prostoru 
- uplatňuje fantazijní vyjadřování založené 
na smyslovém vnímání 
 
 
 

- smyslové vnímání 
- fantazie 
 
 
 
 
 

OSV - Kreativita 

VV-5-1-05 osobitost svého 
vnímání uplatňuje v přístupu k 
realitě, k tvorbě a interpretaci 
vizuálně obrazného vyjádření, 
pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků 
svobodně volí a kombinuje 
prostředky (včetně prostředků 
a postupů současného 

- volí a kombinuje prostředky k vyjádření 
neobvyklých prožitků a pocitů 
- využívá osobitý postoj k zobrazení reality 
- uplatňuje vlastní nápady ve výtvarné tvorbě 
- využívá postupy současného výtvarného 
umění 
 
 
 

- prožitky a pocity 
- zobrazení reálných předmětů 
- volná malba, ilustrace 
 
 
 
 
 
 

OSV - Rozvoj poznávacích 
schopností 
OSV - Sebepoznání a sebepojetí 
OSV - Kreativita 
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výtvarného umění)  
 

 
 
 

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

- sleduje a porovnává ilustrační tvorbu 
různých autorů 
- inspiruje se tvorbou dětských ilustrátorů 
 
 

- ilustrace dětské knihy 
 
 
 
 

 

VV-5-1-07 nalézá a do 
komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah 
vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, 
vybral či upravil 
 
 
 
 
 

- komunikuje o obsahu svých výtvarných 
prací 
- vyjadřuje v komunikaci záměry tvorby a 
proměny obsahu vlastních výtvarných prací 
- hodnotí vlastní výtvor a vyjadřuje se 
k výtvarným pracím svých spolužáků 
- komunikuje o výtvarném díle, popíše jej a 
zaujme k němu vlastní hodnotící postoj 
- seznamuje se s vývojem literárního umění 
podle regionálních podmínek 
- navštěvuje výstavy, regionální památky, 
zajímavosti a vyjadřuje se k nim 

- komunikace 
- hodnocení a sebehodnocení 
- výtvarné umění 
- výstavy, památky 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSV - Sebepoznání a sebepojetí 

 

 

7.10  Tělesná výchova 
Vzdělávací oblast: Člověk a svět zdraví 

Vzdělávací obor: Tělesná výchova 
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Vyučovací předmět: Tělesná výchova 

 

Charakteristika předmětu: 

Tělesná výchova umožňuje žákům aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti. Vede je od spontánního pojetí pohybu k řízené pohybové aktivitě 

a vlastní pohybové seberealizaci. Je důležité nejen rozvíjet pohybové nadání, ale zároveň dbát na korekci zdravotních oslabení. Jedním z cílů tělesné výchovy 

je vybudování aktivního vztahu ke sportu a poznání, že sport pomáhá navazovat sociální kontakty. Vyučovací předmět Tělesná výchova je nástrojem rozvoje 

pohybových dovedností žáků, osvojování zdravého životního stylu a některých etických norem, které se projevují i v oblasti sportu; např. smysl fair play. 

Obsahové vymezení: 

Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: 

 Činnosti ovlivňující zdraví -význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj různých forem rychlosti ,vytrvalosti, 

síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV, bezpečnost při pohybových činnostech 

 Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, 

základy atletiky, základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, plavání, zimní sporty, další pohybové činnosti 

 Činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných 

pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech 

 

Organizační vymezení: 
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Tělesná výchova je vyučována ve dvouhodinových blocích. Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v sokolovně, na hřišti, ve volné přírodě nebo v 

plaveckém bazénu. V úvodu hodiny všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci dochází k 

závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. 

Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. Očekávané výstupy je možné splnit již v 1. období 1. stupně. 

O zařazení do ročníků rozhoduje ředitel školy. 

 

Časové vymezení: 

1. ročník - 2 hodiny týdně  

2. ročník - 2 hodiny týdně 

3. ročník - 2 hodiny týdně 

4. ročník - 2 hodiny týdně 

5. ročník - 2 hodiny týdně 

 

Začlenění průřezových témat: 

Zařazení průřezových témat je uvedeno v tabulce vyučovacího předmětu Tělesná výchova v každém ročníku. 

 

Mezipředmětové vztahy: 

 Matematika 

 Hudební výchova 
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 Prvouka 

 Přírodověda 

 Vlastivěda 

Výchovně - vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence 

k učení 

 

Žák 

- poznávají smysl a cíl svých pohybových aktivit 

- osvojuje si základního tělocvičného názvosloví 

- učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení 

- změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími  

- orientuje se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích 

 

Učitel: 

- seznámí žáky s pravidly bezpečnosti, používání nářadí; dbá na dodržování bezpečnostních pravidel 

- umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo výsledky 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

 

 Žáci 

- uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

- řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím 

 

Učitel 

- vede žáky ke spolupráci ve dvojicích či v týmech 

- dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 
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Kompetence 

komunikativní 

Žák 

- je veden ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

- učí se reagovat na základní povely a pokyny a sám je i vydává, zorganizuje jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty 

 

Učitel 

- podporuje přátelské vztahy mezi žáky a toleranci k ostatním lidem 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

Kompetence 

sociální a 

personální 

 Žák 

- spolupracuje ve skupině, upevňuje mezilidské vztahy  

- podílí se na vytváření pravidel práce v týmu, cvičení v družstvech a při všech kolektivních hrách  

- v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

- rozvíjí volní vlastností a snaží se o překonávání překážek 

 

Učitel 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat, umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu  

- vede žáky k respektu k sobě i druhým 

- podporuje méně zdatné jedince 

Kompetence 

občanské 

 Žák 

- respektuje názory ostatních 

- formuje si volní a charakterové rysy  

- zodpovědně se rozhoduje podle dané situace  
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- aktivně se zapojuje do sportovních aktivit  

- rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví  

- rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z různých rolí (hráč, rozhodčí, divák) 

 

Učitel 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- učitel žákům umožňuje, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků 

Kompetence 

pracovní 

Žák 

- uplatňuje hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě 

- učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní 

- ovládá základní postupy první pomoc 

 

Učitel 

- seznámí žáky s ovládáním různého nářadí a manipulaci s ním  

- vysvětluje žákům podstatu aktivní ochrany svého zdraví, ale i bezpečnosti jiných lidí 

 

 

RVP výstupy TV-1.ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Činnosti ovlivňující zdraví 
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou 
každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá 

- spojuje každodenní pohybovou činnost se 
zdravím 
- zvládá základní přípravu organismu před 

- význam pohybu pro zdraví 
 
- příprava organismu 

OSV – Psychohygiena (relaxace 
při sportu) 
OSV – Seberegulace a 
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nabízené příležitost 
 
 
 

pohybovou aktivitou 
- provádí dechová cvičení a cvičení zaměřená 
na správné držení těl 
 
 

 
- zdravotně zaměřené činnosti 
 
 

sebeorganizace 
OSV – Sebepoznání a sebepojetí 

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

- seznámí se s hygienou při pohybových 
činnostech, vhodným oblečením a obutím  
- samostatně se převleče a připraví na 
hodinu  
- seznámí se se zásadami bezpečnost a 
dodržuje je, aby neohrozil zdraví svoje i 
ostatních  
- seznámí se s tělocvičnou a venkovními 
prostory určenými pro výuku pohybových 
činností 
-přivolá pomoc při úrazu spolužáka 

- hygiena při TV  
 
- sportovní oblečení a obuv do tělocvičny a 
na ven  
- osobní hygiena  
 
 
- bezpečnost při pohybových činnostech  
- poučení o bezpečnosti v hodinách TV a v 
prostorách školy 
-zásady první pomoci 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
TV-3-1-02 zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové 
činnosti jednotlivce nebo 
činnosti prováděné ve 
skupině, usiluje o jejich 
zlepšení  
 
 
 
 

- napodobí předváděné cviky 
- provádí rytmická cvičení s hudbou a 
jednoduché tance, dodržuje rytmus a tempo 
- cvičí s náčiním 
 
 
 
- zapojuje se do pohybových a sportovních 
her 
 
 

- rozcvičky 
- cvičení s hudbou, tanečky, rytmická 
cvičení 
 
- cvičení s tradičním i netradičním náčiním 
(hry a cviky se švihadly, míči, obručí, 
nafukovacími balonky atd.) 
 
- pohybové hry s různým zaměřením, 
netradiční pohybové hry 
- základy sportovních her – manipulace  s 

OSV - Rozvoj schopnosti 
poznávání 
OSV - Psychohygiena 
OSV - Kreativita 
OSV - Mezilidské vztahy 
OSV - Kooperace a kompetice 
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- rozvíjí rychlost, pohyblivost a obratnost v 
základních atletických disciplínách 
 
 
 
 
-osvojuje si základní gymnastické prvky 
 
 
 
 
 
 
 
 
-účastní se turistických vycházek a výletů 
 
-využívá vhodných zimních podmínek – 
sáňkování, bobování, hry s využitím sněhu,… 
 
-seznamuje se s dopravními pravidly pro 
chodce, zná některé dopravní značky 
 

míčem, přihrávka obouruč 
 
- základy atletiky – rychlý běh (do 25m) a 
vytrvalostní běh prokládaný chůzí ( 100 – 
200m), skok do dálky z místa odrazem 
snožmo, skok daleký z rozběhu, hod 
míčkem horním obloukem na dálku  
 
- základy gymnastiky – převaly stranou, 
kolébka na zádech, stoj na lopatkách, 
kotoul vpřed, jednoduchá cvičení na 
žebřinách, skoky přes švihadlo, cvičení na 
lavičkách, skoky s odrazem z trampolínky, 
nacvičuje techniku šplhu 
 
- průpravná úpolová cvičení 
 
-turistika a pobyt v přírodě  
 
-zimní sporty podle podmínek 
 
 
 
-dopravní výchova 
 

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

- zná některé pohybové hry 
- aktivně se zapojuje i do netradičních her a 
soutěží 
 

- pohybové hry 
- sportovní hry 
- využití netradičního náčiní 
- soutěže družstev  

OSV – Komunikace 
OSV  - Kooperace a kompetice 
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- uvědomuje si svůj podíl na úspěchu svého 
družstva  
- formou her a soutěží rozvíjí svou 
koordinaci, orientaci, rychlost, vytrvalost a 
tvořivost 

 
 
 
 

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

- řídí se pokyny vyučujícího, reaguje na 
povely a smluvená znamení 
- seznamuje se s pravidly sportovních a 
pohybových her 
 

- pokyny, povely, signály  
- pravidla sportovních a pohybových her 
- základní tělocvičné názvosloví osvojených 
činností 
- organizace při TV  

OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

Zdravotní tělesná výchova 
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné 
způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních 
činnostech; zaujímá správné 
základní cvičební polohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- dodržuje zásady správného držení těla  
-provádí relaxační a dechová cvičení  
-vnímá pocity při cvičení  
-zaujímá správné základní cvičební polohy 
-rozpozná nevhodná cvičení a činnosti 
(kontraindikace zdravotních oslabení), zná 
možné důsledky 
 
 
 
 
 
 
 
 

- držení těla v různých polohách a 
pracovních činnostech 
- relaxační a dechová cvičení 
-základní cvičební polohy 
- cvičení na podporu pohybového aparátu - 
páteř, správné držení hlavy, posilování 
jednotlivých svalových skupin, uvolňovací 
cvičení, rotační cvičení, správné dýchání  
- cvičení na oslabení vnitřních orgánů - 
rozvoj hlavních a pomocných svalů, 
adaptace na zvýšenou zátěž  
- cvičení koordinace a rovnováhy  
- rozpoznání nevhodného cvičení a činnosti 
v souvislosti se zdravotním oslabením 
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ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá 
speciální cvičení související s 
vlastním oslabením 
 
 

- provádí speciální cvičení (podpora 
pohybového systému, oslabení vnitřních 
orgánů, smyslových a nervových funkcí) 
- zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením pod 
vedením učitele  

- cviky pro prevenci a korekci oslabení 
- kompenzační, vyrovnávací a relaxační 
cvičení 
 
 
 

 

Plavecký výcvik 
TV-5-1-11 adaptuje se na 
vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v 
souladu s individuálními 
předpoklady základní 
plavecké dovednosti 

- překonává ostych z vodního prostředí 
- seznamuje se s hygienou plavání 
- učí se základní plavecké dovednosti 
 
 
 

- adaptace na vodní prostředí 
- hygiena plavání 
- základní plavecké dovednosti 
 
 
 

 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
vybranou plaveckou techniku, 
prvky sebezáchrany a 
bezpečnosti 

-zvládne techniku jednoho plaveckého stylu 
dle individuálních předpokladů  
-zvládne prvky sebezáchrany a bezpečnosti 
při pobytu ve vodě 
 

-základní plavecké dovednosti  
-jeden plavecký způsob  
-prvky sebezáchrany a bezpečnosti 
 
 

 

 

 

RVP výstupy TV-2.ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Činnosti ovlivňující zdraví 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou -získává kladný vztah k pohybovým aktivitám  OSV – Psychohygiena (relaxace 
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každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá 
nabízené příležitost 
 
 
 
 
 
 

-poznává důležitou funkci pohybu pro zdravý 
vývoj organismu 
- zvládá základní přípravu organismu před 
pohybovou aktivitou, zná protahovací a 
napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 
- zařazuje cvičení během dne – tzv. pohybové 
chvilky, provádí cvičení a cvičení zaměřená 
na správné držení těla 
 

-význam pohybu pro zdraví 
 
 
 
-příprava organismu 
 
-zdravotně zaměřené činnosti 
 
 
 

při sportu) 
OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace 
OSV – Sebepoznání a sebepojetí 

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

-dodržuje hygienu a bezpečnost  
- na hodinu TV má vhodné oblečení a obuv 
- chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani 
ostatních 
-přivolá pomoc při úrazu spolužáka 
 - v tělocvičně dodržuje pořádek, připravuje 
a ukládá drobné sportovní nářadí a náčiní 

-bezpečnost při pohybových činnostech 
 
-hygiena při TV 
-zásady první pomoci 
-příprava a úklid tělocvičny 
 
 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
TV-3-1-02 zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové 
činnosti jednotlivce nebo 
činnosti prováděné ve 
skupině, usiluje o jejich 
zlepšení  
 
 
 

- zvládne rytmizovaný pohyb, jednoduché 
taneční kroky a tance 
- cvičí s náčiním 
- spolupracuje při pohybových a sportovních 
hrách 
- zvládá základní herní činnosti  
 
 
 
-dosahuje atletických výkonů přiměřených 

- rytmická a kondiční cvičení, jednoduché 
tance, pochod 
- cvičení s tradičním i netradičním náčiním 
-pohybové hry s různým zaměřením, 
netradiční pohybové hry 
- základy sportovních her –  
základní herní činnosti – přihrávka 
jednoruč, vybíjená 
 
-základy atletiky – rychlý běh (50m) a 

OSV - Rozvoj schopnosti 
poznávání 
OSV - Psychohygiena 
OSV - Kreativita 
OSV - Mezilidské vztahy 
OSV - Kooperace a kompetice 
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svému věku a psychomotorickým 
schopnostem 
 
 
 
-nacvičuje dle svých schopností základní 
gymnastické prvky 
 
 
 
 
 
-zvládá základní úpolové hry využívající 
přetlaky 
 
-pohybuje se v terénu při cvičení v přírodě  a 
turistice 
-účastní se turistických vycházek a výletů 
 
 
 
-využívá vhodných zimních podmínek ke 
sportovním aktivitám – sáňkování, bobování, 
hry s využitím sněhu,… 
 
-zná dopravními pravidla pro chodce 
- zná některé dopravní značky 
-ví, jak bezpečně sportovat ve volném čase 

vytrvalostní běh (200m), základy nízkého a 
polovysokého startu, skok do dálky z místa 
odrazem snožmo, skok daleký z rozběhu, 
hod míčkem – z místa i z rozběhu 
 
-základy gymnastiky – převaly stranou, 
kolébka na zádech, stoj na lopatkách, 
kotoul vpřed, kotoul vzad, výskok do 
vzporu na nízkou švédskou bednu, odraz 
z můstku, cvičení na žebřinách, skoky přes 
švihadlo, cvičení na lavičkách, skoky 
s odrazem z trampolínky, šplh na tyči 
-průpravná úpolová cvičení 
 
 
-turistika a pobyt v přírodě 
 
 
 
 
 
-zimní sporty podle podmínek 
 
 
-dopravní výchova 
 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Společnou cestou za poznáním 

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace                                                                                                                      190/221 
 

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

-spolupracuje při pohybových činnostech a 
soutěživých kolektivních hrách  
- zná základními pravidla osvojovaných her a 
soutěží 
 - při netradičních pohybových činnostech 
využívá hračky i jiné předměty 
 

- pohybové hry 
- sportovní hry 
- soutěže družstev  
- využití netradičního náčiní 
 
 
 

OSV – Komunikace 
OSV  - Kooperace a kompetice 

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

- řídí se pokyny vyučujícího, reaguje na 
povely a smluvená znamení  
- dodržuje pravidla sportovních a 
pohybových her 

- pokyny a povely  
- pravidla sportovních her 
 
 

OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

Zdravotní tělesná výchova 
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné 
způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních 
činnostech; zaujímá správné 
základní cvičební polohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- dodržuje zásady správného držení těla  
-provádí relaxační a dechová cvičení  
-vnímá pocity při cvičení  
-zaujímá správné základní cvičební polohy 
-rozpozná nevhodná cvičení a činnosti 
(kontraindikace zdravotních oslabení), zná 
možné důsledky 
 
 
 
 
 
 
 

- držení těla v různých polohách a 
pracovních činnostech 
- relaxační a dechová cvičení 
-základní cvičební polohy 
- cvičení na podporu pohybového aparátu - 
páteř, správné držení hlavy, posilování 
jednotlivých svalových skupin, uvolňovací 
cvičení, rotační cvičení, správné dýchání  
- cvičení na oslabení vnitřních orgánů - 
rozvoj hlavních a pomocných svalů, 
adaptace na zvýšenou zátěž  
- cvičení koordinace a rovnováhy  
- rozpoznání nevhodného cvičení a činnosti 
v souvislosti se zdravotním oslabením 
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ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá 
speciální cvičení související s 
vlastním oslabením 
 
 

- provádí speciální cvičení (podpora 
pohybového systému, oslabení vnitřních 
orgánů, smyslových a nervových funkcí) 
- zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením pod 
vedením učitele  

- cviky pro prevenci a korekci oslabení 
- kompenzační, vyrovnávací a relaxační 
cvičení 
 
 
 

 

Plavecký výcvik 
TV-5-1-11 adaptuje se na 
vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v 
souladu s individuálními 
předpoklady základní 
plavecké dovednosti 

- adaptuje se na vodní prostředí 
- dodržuje hygienu plavání 
- učí se základní plavecké dovednosti 
- provádí skoky do vody 
 
 

- adaptace na vodní prostředí 
- hygiena plavání 
- základní plavecké dovednosti 
- skoky do vody 
 
 

 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
vybranou plaveckou techniku, 
prvky sebezáchrany a 
bezpečnosti 

-zvládne techniku jednoho plaveckého stylu 
dle individuálních předpokladů  
-zvládne prvky sebezáchrany a bezpečnosti 
při pobytu ve vodě 
 

-základní plavecké dovednosti  
-jeden plavecký způsob  
-prvky sebezáchrany a bezpečnosti 
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RVP výstupy TV-3.ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Činnosti ovlivňující zdraví 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou 
každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá 
nabízené příležitost 
 
 
 
 
 

-spojuje každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti 
-zvládá základní přípravu organismu před 
pohybovou aktivitou, zná protahovací a 
napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění 
-poznává vlastní pohybové možnosti a zájmy 
-uplatňuje cviky zaměřené na správné držení 
těla 
-zařazuje uvolňovací cviky po zátěži 

-význam pohybu pro zdraví 
 
 
-příprava organismu 
 
-vlastní pohybové možnosti a zájmy 
 
-zdravotně zaměřené činnosti 
 
 

OSV – Psychohygiena (relaxace 
při sportu) 
OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace 
OSV – Sebepoznání a sebepojetí 

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

-zná zásady hygieny a bezpečnosti a snaží se 
je dodržovat, dbá na svoji bezpečnost i 
bezpečnost spoluhráčů 
-přivolá pomoc při úrazu spolužáka 
 - bezpečně připraví a uloží nářadí, náčiní a 
pomůcky 

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 
TV a sportu, hygiena  
- zásady první pomoci 
- příprava a úklid nářadí 
 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

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

- cvičí za doprovodu hudby 
- zvládne rytmizovaný pohyb, jednoduché 
taneční kroky a tance 
 
- hraje pohybové hry s různým zaměřením i s 
využitím netradičního náčiní a pomůcek - 
umí jednoduché hry obměňovat 
- ovládá základy sportovních her 

- rytmická a kondiční cvičení, cvičení s 
náčiním 
- krok poskočný, přísunný a přeměnný, 
jednoduché tance 
- pohybové hry a jejich obměny, využití 
netradičního náčiní a pomůcek při hrách, 
pohybová tvořivost 
- základy sportovních her - ovládání míče 

OSV - Rozvoj schopnosti 
poznávání 
OSV - Psychohygiena 
OSV - Kreativita 
OSV - Mezilidské vztahy 
OSV - Kooperace a kompetice 
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-zlepšuje své atletické výkony 
 
 
 
 
-využívá více nářadí při gymnastických 
disciplínách 
 
 
 
 
 
 
-provádí průpravné úpoly: přetahy, odpory, 
přetlaky 
-orientuje se v přírodě při turistice 
 
-dodržuje dopravní předpisy pro chodce a 
pojmenuje základní dopravní značky 
-zná zásady jízdy na kole 
 
- podle podmínek získává a rozšiřuje své 
dovednosti při zimních sportech 

(přihrávky jednoruč, obouruč, chytání, 
vedení míče, střelba na branku nebo koš, ) 
přihrávky nohou 
 
- základy atletiky – rychlý běh (50 m) a 
vytrvalostní běh (300 m), nízký, polovysoký 
a vysoký start, skok vysoký, daleký, hod 
míčkem s rozběhem 
 
- základy gymnastiky – kotoul vpřed a vzad, 
obměny kotoulů, stoj na rukou s dopomocí, 
odraz z můstku, přeskos přes kozu 
(roznožka) s dopomocí ,  základními cviky 
na hrazdě – vis, vzpor, rovnovážné prvky na 
lavičce, přeskoky přes švihadlo (různé 
druhy přeskoků), šplh, cvičení na žebřinách 
- průpravné úpoly – přetahy a přetlaky 
 
-turistika a pobyt v přírodě  
 
-dopravní výchova -dopravní hřiště, 
zásady bezpečné jízdy na kole 
 
 
- pobyt v zimní přírodě dle podmínek 
 

TV-3-1-03 spolupracuje při 
jednoduchých týmových 

- zná zjednodušená pravidla her, závodů a 
soutěží 

 - pravidla a realizace týmových her, soutěží  
-spolupráce při hrách 

OSV – Komunikace 
OSV  - Kooperace a kompetice 
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pohybových činnostech a 
soutěžích  
 

-spolupracuje při týmových činnostech 
- chápe základní role a hráčské funkce v 
družstvu  
- přijímá vítězství i porážku 
- uplatňuje zásady fair play  
 

-zásady fair play 
 
 
 

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

-pohotově reaguje na základní pokyny a 
povely  
- rozumí startovním pokynům 

- pokyny, povely, smluvené signály  
- startovní pokyny 
 

OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

Zdravotní tělesná výchova 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné 
způsoby držení těla v různých 
polohách a pracovních 
činnostech; zaujímá správné 
základní cvičební polohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- dodržuje zásady správného držení těla  
-provádí relaxační a dechová cvičení  
-vnímá pocity při cvičení  
-zaujímá správné základní cvičební polohy 
-rozpozná nevhodná cvičení a činnosti 
(kontraindikace zdravotních oslabení), zná 
možné důsledky 
 
 
 
 
 
 
 
 

- držení těla v různých polohách a 
pracovních činnostech 
- relaxační a dechová cvičení 
-základní cvičební polohy 
- cvičení na podporu pohybového aparátu - 
páteř, správné držení hlavy, posilování 
jednotlivých svalových skupin, uvolňovací 
cvičení, rotační cvičení, správné dýchání  
- cvičení na oslabení vnitřních orgánů - 
rozvoj hlavních a pomocných svalů, 
adaptace na zvýšenou zátěž  
- cvičení koordinace a rovnováhy  
- rozpoznání nevhodného cvičení a činnosti 
v souvislosti se zdravotním oslabením 
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ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá 
speciální cvičení související s 
vlastním oslabením 
 
 

- provádí speciální cvičení (podpora 
pohybového systému, oslabení vnitřních 
orgánů, smyslových a nervových funkcí) 
- zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením pod 
vedením učitele  

- cviky pro prevenci a korekci oslabení 
- kompenzační, vyrovnávací a relaxační 
cvičení 
 
 
 

 

Plavecký výcvik 
TV-5-1-11 adaptuje se na 
vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v 
souladu s individuálními 
předpoklady základní 
plavecké dovednosti 

- adaptuje se na vodní prostředí 
- dodržuje hygienu plavání 
- zvládá se základní plavecké dovednosti 
- provádí skoky do vody 
 
 

- adaptace na vodní prostředí 
- hygiena plavání 
- základní plavecké dovednosti 
- skoky do vody 
 
 

 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
vybranou plaveckou techniku, 
prvky sebezáchrany a 
bezpečnosti 

-zvládne techniku jednoho plaveckého stylu 
dle individuálních předpokladů  
-zvládne prvky sebezáchrany a bezpečnosti 
při pobytu ve vodě 
 

-základní plavecké dovednosti  
-jeden plavecký způsob  
-prvky sebezáchrany a bezpečnosti 
 
 

 

 

 

RVP výstupy – TV 4. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Činnosti ovlivňující zdraví 
TV-5-1-01 podílí se na realizaci 
pravidelného pohybového 
režimu;  

-uvědomuje si důležitost pohybu pro zdravý 
vývoj organismu 
- realizuje pravidelně pohybovou aktivitu, 

-význam pohybu pro zdraví 
 
- režim dne, pohyb a jeho realizace mimo 

OSV – Psychohygiena (relaxace 
při sportu) 
OSV – Seberegulace a 
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uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a  
vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti 
 
 
 

samostatně ji zařazuje do denního režimu 
-seznamuje se s příležitostmi věnovat se 
některému sportu nebo pohybové aktivitě 
- ví, že na aktivní činnost a po jejím ukončení 
musí být organismus připraven a uklidněn 
- rozvíjí rychlost, vytrvalost, sílu, pohyblivost, 
zdatnost, snaží se o zlepšení 

hodiny TV i při mimoškolních činnostech 
 
 
- příprava organismu  
 
 
-tělesná kondice 
 

sebeorganizace 
OSV – Sebepoznání a sebepojetí 

TV-5-1-02 zařazuje do 
pohybového režimu 
korektivní cvičení, především 
v souvislosti s jednostrannou 
zátěží nebo vlastním svalovým 
oslabením 
 
 
 

- provádí cvičení kompenzující jednostranné 
-zatěžování ve škole i při sportu 
-odstraňuje cvičením únavu 
-dbá na správné držení těla 
- zná správný způsob zvedání zátěže  
- zlepšuje koordinaci pohybu 
-zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu vyrovnávací cvičení související 
s vlastním oslabením 

-zdravotně zaměřené činnosti 
 
 
  
 
- koordinace 
- korektivní cvičení 
 
 

 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla 
hygieny a bezpečného chování 
v běžném sportovním 
prostředí; adekvátně reaguje 
v situaci úrazu spolužáka  

- dbá na hygienu a bezpečnost při hodinách 
TV i sportovních aktivitách mimo školu  
- při úrazu spolužáka přivolá pomoc, dokáže 
ošetřit drobná zranění  
 

- hygiena a bezpečnost při sportu a 
pohybových činnostech  
-první pomoc 
 
 

 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
TV-5-1-03 zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
osvojované pohybové; vytváří 
varianty osvojených 
pohybových her 

-cvičí s hudbou 
-zvládne jednoduché tance, valčíkový a 
polkový krok 
-uvědomuje si, že cvičení s hudbou má 
zdravotní a relaxační účinky na organismus 

-kondiční cvičení s hudbou nebo s 
rytmickým doprovodem  
- jednoduché kroky a tance  
- vyjádření melodie a rytmu pohybem 
 

 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Společnou cestou za poznáním 

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace                                                                                                                      197/221 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-vnímá rytmus, tempo a melodii v hudbě a 
provází je pohybem 
 
- rozvíjí pohybové dovednosti - tvoří varianty 
pohybových her, používá netradiční náčiní a 
pomůcky 
 
 
 
-rozvíjí svoje gymnastické dovednosti 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
- používá přetahy a přetlaky při úpolových 
hrách 
 
 
 
 
- zlepšuje svoje výkony v atletických 
disciplínách  
 
 

 
 
 
- pohybové hry, netradiční pohybové hry, 
pohybová tvořivost 
- sportovní hry ( kopaná, vybíjená, 
přehazovaná, florbal, ….), pravidla 
zjednodušených her 
 
-základy gymnastiky a akrobacie – varianty 
a kombinace kotoulů, přeskoky přes kozu 
(skrčka, roznožka s dopomocí) cvičení na 
nářadí odpovídající výšky, stoj na rukou s 
dopomocí, přeskoky přes švihadlo (různé 
druhy přeskoků), šplh po tyči, jednoduché 
cviky na hrazdě  - shyby, přešvihy, svis 
stojmo, gymnastický odraz z můstku, 
cvičení na obrácených lavičkách (chůze 
s obměnami, rovnovážné cviky) 
 
-průpravná úpolová cvičení 
 
 
 
 
 
-základy atletiky – start z nízký a 
polovysoký, vysoký, rychlý běh (60m), 
vytrvalostní (400-600m), skoky do dálky, 
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- zná základy turistiky a umí se chovat 
v přírodě 
 
-aktivně provozuje zimní sporty 
 
- zvládá základy jízdy na kole a chování v 
silničním provozu jako cyklista i jako chodec 
- v modelových situacích na vycházce 
vyhodnotí nebezpečná místa v obci 

hod míčkem z rozběhu,  
- turistika  
  
 
-zimní sporty dle podmínek 
 
- dopravní výchova – dopravní hřiště, 
Zásady bezpečného chování pro cyklisty i 
chodce, nebezpečná místa v obci 
 
 

Činnosti podporující pohybové učení 
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí 
kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny 
k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti  
 

- rozpozná dobře a špatně provedený pohyb  
- kontroluje svoje provedení pohybů, reaguje 
na pokyny 
 
 
 

- kvalita pohybové činnosti 
 
 
 
 
 

 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair 
play: dodržuje pravidla her a 
soutěží, pozná a označí zjevné 
přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje; 
respektuje při pohybových 
činnostech opačné pohlaví 
 
 

- zná zásady fair play a snaží s je naplňovat  
- dodržuje pravidla her a soutěží  
- rozpozná přestupky a adekvátně reaguje  
- respektuje odlišné sportovní možnosti 
spolužáků 
- zvládá vzhledem ke svým předpokladům 
konkrétní hry se zjednodušenými pravidly  
- správně manipuluje s míčem, pálkou, 
hokejkou a jiným herním náčiním 

- zásady fair play  
- pravidla her a soutěží  
- asertivní a sportovní chování 
 - ohleduplnost vůči opačnému pohlaví a 
slabším spolužákům  
- pravidla her a soutěží  
 
 
 

OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

TV-5-1-07 užívá při - zná a používá správné názvosloví - názvosloví v hodinách TV OSV - Komunikace 
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pohybových činnostech 
základní osvojované 
tělocvičné názvosloví; cvičí 
podle jednoduchého nákresu, 
popisu cvičení 

- je schopen cvičit podle pokynu či popisu 
 

- cvičení podle pokynu, popisu 
 
 
 
 

TV-5-1-08 zorganizuje 
nenáročné pohybové činnosti 
a soutěže na úrovni třídy  
 
 
 
 
 
 
 

- připraví start běhu a vydá pokyny pro start 
( běh, hod míčkem ) 
- zná, obměňuje a zorganizuje jednoduché 
pohybové činnosti a hry  
- zná základy organizace (losování, zahájení, 
ukončení, počítání a čtení skóre)  
- sestaví rozcvičku a aplikuje ji po dohodě s 
učitelem v hodině TV  
- komunikuje s ostatními spolužáky a 
domlouvá se na spolupráci 

- pohybové hry a netradiční pohybové 
činnosti  
- hry s jednoduchými pravidly  
- honičky, soutěživé hry, psychomotorické 
hry, relaxační cvičení, apod. 
 - rozcvička, vedení rozcvičky a 
předcvičování spolužákům 
 
 
 

 

TV-5-1-09 změří základní 
pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky  
 
 

- zná základní způsoby měření a 
zaznamenávání výkonů 
- porovnává své výsledky, po poradě s 
vyučujícím hledá možnosti zlepšení své 
výkonnosti 

- měření sportovních výkonů  
- zaznamenávání, porovnávání 
- sebehodnocení 
 
 

 

TV-5-1-10 orientuje se v 
informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a 
sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně 
získá potřebné informace 

- učí se získat informace o pohybových 
aktivitách a sportovních akcí pořádaných ve 
škole či v místě bydliště i o akcích 
evropského nebo světového významu 
- zná olympijské hry, jejich poslání, ideály a 
symboly 

 
- zdroje informací o pohybových 
činnostech (plakáty, výsledkové listiny, 
místní tisk a jiné sdělovací prostředky) 
- olympijské hry – poslání, ideály a symboly 
 

 

Zdravotní tělesná výchova 

ZTV-5-1-01 zařazuje - dbá na správné držení těla v různých - prevence a korekce oslabení   
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pravidelně do svého 
pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související 
s vlastním oslabením v 
optimálním počtu opakování 

polohách  
- dodržuje denní režim  
- provádí dechová cvičení a cvičení pro 
podporu pohybového aparátu a pro 
správnou funkci vnitřních a smyslových 
orgánů 

- denní režim z pohledu zdravotního 
oslabení  
- vědomá kontrola cvičení  
- nevhodná cvičení a činnosti 
 

ZTV-5-1-02 zvládá základní 
techniku speciálních cvičení; 
koriguje techniku cvičení 
podle obrazu v zrcadle, podle 
pokynů učitele 

- zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením  
- koriguje techniku cvičení podle pokynů, 
event. před zrcadlem 
 

- cvičení podle pokynů 
 
 
 
 

 

Plavecký výcvik 
TV-5-1-11 adaptuje se na 
vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v 
souladu s individuálními 
předpoklady základní 
plavecké dovednosti 
 

- adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání  
- zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 
 
 
 

- adaptace na vodní prostředí 
- hygiena plavání  
- základní plavecké dovednosti 
- skoky do vody  
 
 
 

 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
vybranou plaveckou techniku, 
prvky sebezáchrany a 
bezpečnosti 
 

- zvládne v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku 
- zvládne prvky sebezáchrany a bezpečnosti 
při pobytu ve vodě  
 
 

- jeden plavecký styl 
- prvky sebezáchrany a bezpečnosti 
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RVP výstupy – TV 5. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Činnosti ovlivňující zdraví 
TV-5-1-01 podílí se na realizaci 
pravidelného pohybového 
režimu;  
uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje 
přiměřenou samostatnost a  
vůli po zlepšení úrovně své 
zdatnosti 
 
 
 
 
 
 

- zná základy zdravého životního stylu 
(pravidelný pohyb, strava, psychická 
vyrovnanost, péče o zdraví) a snaží se je 
realizovat v denním režimu  
- ví, jak připravit organismus na pohybovou 
činnost  
- dodržuje bezpečnost a hygienu při 
pohybových činnostech  
- je přiměřeně samostatný  
- rozvíjí rychlost, vytrvalost, sílu, pohyblivost, 
zdatnost a snaží se o zlepšení úrovně 
 - dovede vyhodnotit splnění svých 
individuálních cílů 

- zdravý životní styl  
- hygiena a bezpečnost při TV  
- příprava, uklidnění, napínací a 
protahovací cvičení  
- příprava a ukládání nářadí, náčiní a 
pomůcek  
- cvičení a hry pro rozvoj rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, obratnosti, 
koordinace pohybu  
- pohybové hry, hry s netradičním náčiním, 
plné míče  
- průpravné úpoly (přetahy, přetlaky) 
 
 

OSV – Psychohygiena (relaxace 
při sportu) 
OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace 
OSV – Sebepoznání a sebepojetí 

TV-5-1-02 zařazuje do 
pohybového režimu 
korektivní cvičení, především 
v souvislosti s jednostrannou 
zátěží nebo vlastním svalovým 
oslabení 

- zapojuje se do zdravotně zaměřených 
činností, dbá na správné držení těla a zvedání 
zátěže  
- zná cviky pro posílení svalů  
- ví, jaké cviky zařadit po jednostranné zátěži 

- cvičení kondiční, vyrovnávací, posilovací 
 
 
 
 
 

 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla 
hygieny a bezpečného chování 
v běžném sportovním 
prostředí; adekvátně reaguje 

- dbá na hygienu a bezpečnost při hodinách 
TV i sportovních aktivitách mimo školu  
 
 

- hygiena a bezpečnost při sportu a 
pohybových činnostech  
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v situaci úrazu spolužáka  
 

 
- dovede ošetřit drobná i větší poranění 
pomocí zdravotnického i improvizovaného 
materiálu a přivolat pomoc 

 
- zdravotní výchova (drobné i větší úrazy, 
zdravotnický a improvizovaný materiál, 
přivolání pomoci, přeprava raněného) 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
TV-5-1-03 zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
osvojované pohybové; vytváří 
varianty osvojených 
pohybových her 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- cvičí s hudebním doprovodem, zná tance a 
taneční hry 
 
- zná několik pohybových her, umí vytvářet 
jejich varianty  
- rozvíjí své pohybové dovednosti  
 
- zapojuje se do sportovních her, zná jejich 
pravidla, spolupracuje s ostatními  
- obratně manipuluje s míčem, pálkou, 
hokejkou či jiným herním náčiním  
 
 -zná školní gymnastickou terminologii, cvičí 
s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a 
hmotnosti  
 
 
- zná základní disciplíny atletiky, zná techniku 
běhů, skoků a hodu míčkem, své výsledky i 
techniku dále zlepšuje  
 
-zná základy turistiky a umí se chovat 
v přírodě 

- rytmické a kondiční cvičení  
- tanec a taneční hry  
 
- pohybové hry 
 
 
 
- sportovní hry - vybíjená, kopaná, 
košíková, přehazovaná, florbal, basketbal, 
volejbal …   
- zjednodušená pravidla sportovních her 
 
základy gymnastiky - kotouly, stoj na rukou, 
přeskoky kozy, jednoduché cviky na 
hrazdě, kruzích, cvičení se švihadly, tyčemi, 
šplh  
 
-základy atletiky- běhy na krátké i dlouhé 
tratě, start, startovní povely , skok vysoký, 
daleký , hod míčkem  
 
-turistika 
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- zvládá základy jízdy na kole a chování v 
silničním provozu jako chodec i cyklista 
 
 
 - aktivně a bezpečně provozuje zimní sporty 

 
- příprava a kontrola kola, bezpečná jízda - 
dopravní předpisy pro účastníky silničního 
provozu ( cyklista, chodec) 
  
- zimní sporty podle podmínek 

Činnosti podporující pohybové učení 
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí 
kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny 
k vlastnímu provedení 
pohybové činnosti  
 

- objektivně zhodnotí svoje provedení 
pohybové činnosti nebo spolužáka  
- reaguje na pokyny, povely a smluvené 
signály 
 
 

- kvalita pohybové činnosti, hodnocení, 
sebehodnocení 
- pokyny, povely, signály 
 
 
 

 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair 
play: dodržuje pravidla her a 
soutěží, pozná a označí zjevné 
přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje; 
respektuje při pohybových 
činnostech opačné pohlaví 

- dodržuje pravidla pohybových činností (hry, 
soutěže) a sportovních her 
- zná zásady fair play a snaží se je naplňovat  
- rozpozná přestupky a adekvátně reaguje  
- respektuje odlišné sportovní možnosti 
spolužáků 
 

- pravidla her, soutěží  
- pravidla sportovních her  
- zásady fair play 
- ohleduplnost, respektování odlišných 
sportovních možností jednotlivců 
 
 

OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

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

- zná a používá správné názvosloví  
- je schopen cvičit podle pokynu, popisu, 
nákresu 
 
 
 

- názvosloví v hodinách TV   
- cvičení podle pokynu, popisu, nákresu 
 
 
 
 

OSV  - Komunikace 

TV-5-1-08 zorganizuje 
nenáročné pohybové činnosti 

- umí zorganizovat nenáročnou pohybovou 
činnost, soutěž  

- rozcvičky  
- pohybové hry, soutěže  
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a soutěže na úrovni třídy  
 
 

- podle svých schopností a zájmu mu je 
umožněno zaujmout funkci rozhodčího 
 

- sportovní hry  
- organizace  
- funkce rozhodčího 

TV-5-1-09 změří základní 
pohybové výkony a porovná je 
s předchozími výsledky  
 

- je schopen změřit výkony svoje i svých 
spolužáků  
- umí výsledky zapsat, porovnat s předešlými 
a zhodnotit 

- měření a zapisování výkonů  
- porovnávání  
- sebehodnocení 
 

 

TV-5-1-10 orientuje se v 
informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a 
sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně 
získá potřebné informace 
 

- umí najít informace o pohybových 
aktivitách a sportovních akcí pořádaných 
školou či v místě bydliště i o akcích 
evropského nebo světového významu 
-zná olympijské ideály a symboly, druhy 
olympijských sportů  
 

- zdroje informací o pohybových 
činnostech ) plakáty, výsledkové listiny, 
místní tisk a jiné sdělovací prostředky 
 
-olympijské hry – poslání, ideály a symboly 
 
 

 

Zdravotní tělesná výchova 
ZTV-5-1-01 zařazuje 
pravidelně do svého 
pohybového režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související 
s vlastním oslabením v 
optimálním počtu opakování 
 

- dbá na správné držení těla v různých 
polohách  
- dodržuje denní režim  
- provádí dechová cvičení a cvičení pro 
podporu pohybového aparátu a pro 
správnou funkci vnitřních a smyslových 
orgánů 

- prevence a korekce oslabení  
- denní režim z pohledu zdravotního 
oslabení  
- vědomá kontrola cvičení  
- nevhodná cvičení a činnosti 
 
 

 

ZTV-5-1-02 zvládá základní 
techniku speciálních cvičení; 
koriguje techniku cvičení 
podle obrazu v zrcadle, podle 
pokynů učitele 

- zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením  
- koriguje techniku cvičení podle pokynů, 
event. před zrcadlem 
 

- cvičení podle pokynů 
 
 
 
 

 

ZTV-5-1-03 upozorní - upozorní samostatně na činnosti, které jsou - zdravotní oslabení   
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samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v 
rozporu s jeho oslabením 
 

v rozporu s jeho oslabením 
 
 
 

- prevence  
- pohybový režim  
- vnímání pocitů při cvičení  
- nevhodná cvičení a činnosti 

Plavecký výcvik 
TV-5-1-11 adaptuje se na 
vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v 
souladu s individuálními 
předpoklady základní 
plavecké dovednosti 

- adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání  
- zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 
 
 

- adaptace na vodní prostředí 
- hygiena plavání  
- základní plavecké dovednosti 
- skoky do vody  
 
 

 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s 
individuálními předpoklady 
vybranou plaveckou techniku, 
prvky sebezáchrany a 
bezpečnosti 

- zvládne v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku 
- zvládne prvky sebezáchrany a bezpečnosti 
při pobytu ve vodě  
 

- jeden plavecký styl 
- prvky sebezáchrany a bezpečnosti 
 
 
 

 

7.11 Pracovní činnosti 
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 

 

Charakteristika předmětu: 
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Vyučovací předmět pracovní činnosti naplňuje výstupy vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Na prvním stupni jde především o získávání základních 

uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Vychází z konkrétních životních situací, s nimiž žáci přicházejí do styku. Žáci se v tak učí pracovat s 

různými materiály a jednoduchými pracovními nástroji, osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní 

činnost samostatně i v týmu. Předmět vede žáky k pochopení práce a pracovních návyků jako nedílné součásti lidského života. Žákům otevírá cestu k novým 

poznatkům, prožívají pocity radosti z úspěchu, z objevu, což vytváří jejich pozitivní vztah k učení. 

 

Obsahové vymezení: 

Předmět Pracovní činnosti má úzké vazby na ostatní předměty. Žáci si při něm mohou připravit drobné pomůcky, které potřebují k výuce v dalších vyučovacích 

předmětech.  

 

 

Vzdělávací obsah na prvním stupni je rozdělen do čtyř tematických okruhů:  

 práce s drobným materiálem  

- vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů  

- funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů  

- jednoduché pracovní postupy a organizace práce 

- lidové zvyky, tradice a řemesla 

 konstrukční činnosti  

- práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční)  

- sestavování modelů  
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- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

 pěstitelské práce  

- základní podmínky pro pěstování rostlin 

- péče o nenáročné rostliny  

- pěstování rostlin ze semen  

- pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování 

 příprava pokrmů 

- pravidla správného stolování  

- příprava tabule pro jednoduché stolování 

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.  
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Organizační vymezení: 

Výuka probíhá ve dvou třídách nebo v areálu školy při nejvýše dvou spojených ročnících. Nejčastější formou výuky je vyučovací hodina. 

Časové vymezení: 

1. ročník - 1 hodina týdně  

2. ročník - 1 hodina týdně 

3. ročník - 1 hodina týdně 

4. ročník - 1 hodina týdně 

5. ročník - 1 hodina týdně 

 

Začlenění průřezových témat: 

Zařazení průřezových témat je uvedeno v tabulce vyučovacího předmětu Pracovní činnosti v každém ročníku. 

 

Mezipředmětové vztahy: 

 Český jazyk 

 Anglický jazyk 

 Matematika 

 Prvouka 
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 Vlastivěda 

 Přírodověda 

 Výtvarná výchova 

 

Výchovně - vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence 

k učení 

 

 Žák 

- osvojuje si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí 

- učí se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě 

 

Učitel 

- zavádí a fixuje správné pracovní postupy u žáků  

- umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí 

- učí žáka plánovat pracovní kroky vzhledem k vytyčenému cíli 

Kompetence 

k řešení 

problémů 

 

 Žák 

- učí se promýšlet pracovní postup  

- chápe, že se při práci bude setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení  

- aplikuje své poznatky v praxi 

 

Učitel 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

- snaží se rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů 
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Kompetence 

komunikativní 

 Žák 

- užívání správného názvosloví při komunikaci  

- využívání informačních zdrojů k získání nových poznatků 

 

Učitel 

- diskutuje se žáky o hodnotě lidské práce a o reálném životním cíli  

- vedeme žáky k sebereflexi a kritickému zhodnocení výsledků jejich práce 

Kompetence 

sociální a 

personální 

 Žák 

- zvládá práci ve skupinách  

- spolupracuje při řešení problémů  

- přispívání k diskusi a respektuje názorů jiných 

 

Učitel 

- vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 

- umožňuje prožití pocitu úspěchu 

Kompetence 

občanské 

 Žák 

- respektuje pravidla při práci  

- přivolá pomoci při zranění 

- poznává a pozoruje různé oblasti lidské práce  

- učí se vážit si práce druhých a neničí ji 

 

Učitel 
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- vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce 

- učí žáka zohledňovat a chápat základní ekologické souvislosti 

Kompetence 

pracovní 

 Žák 

- dodržuje bezpečnost a hygienická pravidel při práci 

- využívání znalosti v běžné praxi 

 

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 

- zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

 

RVP výstupy  -Pč – 1. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Práce s drobným materiálem 
ČSP-3-1-02 pracuje podle 
slovního návodu a předlohy 
 

- pracuje podle názorné ukázky a slovního 
návodu 
 

- jednoduché pracovní operace a postupy 
- organizace práce 
 

OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace 

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

- seznamuje se s díly jednoduchých 
stavebnic 
- spojuje jednotlivé části stavebnic 
- sestavuje modely podle představ 

- stavebnice plošné a prostorové 
- sestavování modelů 
 
 

 

Pěstitelské práce 

ČSP-3-3-01 provádí - provádí pozorování přírody - pozorování přírody EV -  Základní podmínky života 
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pozorování přírody a 
zaznamenává výsledky 
pozorování 

- zhodnotí výsledky pozorování 
 
 

- hodnocení pozorování 
 
 

ČSP-3-3-02 pečuje o 
nenáročné rostliny 
 

- pečuje o nenáročné rostliny, zalévá je a 
otírá listy 
 

 
- základy péče o pokojové rostliny 
 
 

EV -  Základní podmínky života 

Příprava pokrmů 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro 
jednoduché stolování 
 

- ví, jak umístit příbor na stole 
 
 

 
- prostírání 
 
 

OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

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

 
- dodržuje zásady vhodného chování při 
stolování 

 
- pravidla stolování 
- vhodné a nevhodné chování při jídle 

OSV – Mezilidské vztahy 

 

RVP výstupy – PČ  -2. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Práce s drobným materiálem 
ČSP-3-1-01 vytváří 
jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 
 
 
 

- pracuje s papírem, modelovací hmotou, 
textilem a přírodninami 
- zjišťuje a porovnává vlastnosti materiálů 
- vytváří jednoduchými postupy různé 
výrobky 
- volí vhodné a bezpečné nástroje a pomůcky 

- tradiční materiály - papír, karton, 
modelovací hmota, textil, přírodniny 
- vlastnosti materiálů 
- výrobky 
 
- pracovní pomůcky a nástroje, funkce a 
využití 

OSV - Sebepoznání a sebepojetí 
OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace 
OSV - Kreativita (práce s různými 
materiály) 
OSV - Kooperace a kompetice  
EV – Vztah člověka k prostředí 

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

- pracuje podle názorné ukázky, slovního 
návodu a vlastní představivosti 

- jednoduché pracovní operace a postupy 
- organizace práce 

OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace 
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Konstrukční činnosti 
ČSP-3-2-01 zvládá 
elementární dovednosti a 
činnosti při práci se 
stavebnicemi 
 
 
 

- sestavuje jednoduché modely podle 
předlohy 
- sestavuje plošné i prostorové modely 
z jednoduchých stavebnic podle své vlastní 
představy 
- dokáže demontovat sestavené modely 
 

- stavebnice plošné a prostorové 
- sestavování modelů (domy, dopravní 
prostředky, nábytek,...) 
 
 
 
 

 

Pěstitelské práce 
ČSP-3-3-01 provádí 
pozorování přírody a 
zaznamenává výsledky 
pozorování 

- provádí pozorování přírody  
- výsledky pozorování hodnotí a 
zaznamenává 
 

- záznamy a hodnocení pozorování 
 
 
 

EV – Základní podmínky života 

ČSP-3-3-02 pečuje o 
nenáročné rostliny 
 
 
 
 

- zná základy péče o nenáročné pokojové 
rostliny 
- poznává základní podmínky pro pěstování 
rostlin 
- pojmenuje některé pokojové rostliny 

- péče o pokojové rostliny, podmínky pro 
pěstování rostlin 
- názvy rostlin 
 

EV – Základní podmínky života 

Příprava pokrmů 
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro 
jednoduché stolování 

- připraví stůl pro jednoduché stolování 
 

- stolování 
 

OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

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

 
- dodržuje vhodné chování při stolování 
 

 
- chování při stolování 
 

OSV – Mezilidské vztahy 
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RVP výstupy – PČ – 3. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Práce s drobným materiálem 
ČSP-3-1-01 vytváří 
jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 
 
 
 
 
 
 

- pracuje s papírem, modelovací hmotou, 
textilem, přírodninami a s netradičními 
materiály 
- zjišťuje a porovnává vlastnosti materiálů 
- vytváří jednoduchými postupy různé 
výrobky 
- prohlubuje zručnost při šití 
- aranžuje a dotváří přírodniny 
- volí vhodné a bezpečné nástroje a pomůcky 

- tradiční a netradiční materiály 
 
 
 
- výrobky 
 
 
 
- pracovní pomůcky a nástroje, funkce a 
využití 

OSV - Sebepoznání a sebepojetí 
OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace 
OSV - Kreativita (práce s různými 
materiály) 
OSV - Kooperace a kompetice  
EV – Vztah člověka k prostředí 

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

- pracuje samostatně podle názorné ukázky, 
slovního návodu 
 

- pracovní postupy 
 
 

OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace 

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

- sestavuje modely podle předlohy i vlastní 
fantazie 
 
 

- konstrukční stavebnice 
- práce s předlohou 
 
 

 

Pěstitelské práce 
ČSP-3-3-01 provádí 
pozorování přírody a 
zaznamenává výsledky 
pozorování 

- provádí pozorování přírody v jednotlivých 
ročních obdobích 
- výsledky pozorování popíše a zaznamenává 

- pozorování přírody 
 
- záznamy a hodnocení 
 

EV – Základní podmínky života 
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ČSP-3-3-02 pečuje o 
nenáročné rostliny 
 
 

- pečuje samostatně o pokojové rostliny, zná 
jejich základní nároky 
- pojmenuje některé pokojové rostliny 
 

 
- péče o pokojové rostliny 
 
 

EV – Základní podmínky života 

Příprava pokrmů 
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro 
jednoduché stolování 
 

- připraví stůl pro jednoduchou oslavu 
- připraví jednoduchý pokrm – studená 
kuchyně 

- stolování 
- příprava jednoduché pokrmu  
 

OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

ČSP-3-4-02 chová se vhodně 
při stolování - dodržuje vhodné chování při stolování 

 
- chování při stolování 

OSV – Mezilidské vztahy 

 

 

 

RVP výstupy – PČ – 4. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Práce s drobným materiálem 
ČSP-5-1-01 vytváří 
přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na 
základě své představivosti 
různé výrobky z daného 
materiálu 
 
 
 

- vytváří různé výrobky z daného materiálu 
- porovnává vlastnosti materiálu 
- vytváří kolážové a prostorové konstrukce 
z papíru a kartonu 
- šije různými druhy stehů 
- tvaruje modelovací hmotu 
- vyrobí jednoduchý textilní výrobek 
- aranžuje a dotváří různé druhy přírodnin 
- vymýšlí možnosti využití odpadového 

- práce s tradičními a netradičními 
materiály 
 
 
 
 
 
 
 

OSV - Sebepoznání a sebepojetí 
OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace 
OSV - Kreativita (práce s různými 
materiály) 
OSV - Kooperace a kompetice  
EV – Vztah člověka k prostředí 
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 materiálu  

ČSP-5-1-02 využívá při 
tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových 
tradic 

- využívá lidové zvyky a tradice v pracovních 
činnostech 
 
 

- seznámení s lidovými tradicemi, zvyky, 
řemesly 
 
 

VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá (zvyky a tradice) 

ČSP-5-1-03 volí vhodné 
pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému 
materiálu 

- vybírá na různé druhy materiálů vhodné 
nástroje a pomůcky 
- používá pouze nástroje a pomůcky, které 
jsou bezpečné a nepoškozené 

- jednoduché pracovní pomůcky a nástroje, 
funkce a využití 
 
 

 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek 
na pracovním místě, dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc 
při úrazu 

- organizuje práci sobě i skupině 
- udržuje pořádek na svém pracovním místě 
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce 
- poskytne první pomoc při úrazu 

- organizace práce 
 
- hygiena a bezpečnost práce 
 
- první pomoc 

 

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

- montuje a demontuje stavebnici  
- dovede sestavovat složitější stavebnicové 
prvky  

- práce se stavebnicemi  
- montáž a demontáž stavebnic 
 

 

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

- pracuje podle slovního návodu, předlohy 
 
 

- práce s návodem, předlohou 
 
 

 

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

- dodržuje hygienu a bezpečnost práce 
- poskytne první pomoc při úrazu 
 
 

- bezpečnost a hygiena práce 
- první pomoc při úrazu 
 
 

 

Pěstitelské práce 

ČSP-5-3-01 provádí - provádí jednoduchou péči o rostliny během - základní podmínky pro pěstování rostlin EV – Základní podmínky života 



Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Společnou cestou za poznáním 

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace                                                                                                                      217/221 
 

jednoduché pěstitelské 
činnosti, samostatně vede 
pěstitelské pokusy a 
pozorování 

vegetace 
- rozlišuje setí a sázení 
- provádí pozoruje a popisuje pěstitelské 
pokusy 

 
- pěstitelské pokusy a pozorování 
 
 

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

- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové a jiné rostliny  
 

- pěstování pokojových rostlin v místnosti 
 
 

EV – Základní podmínky života 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu 
pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní 

- vybírá podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a nářadí a 
správně s nimi zachází 

- nástroje, pomůcky, nářadí 
 
 

 

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

- dodržuje hygienu a bezpečnost práce 
- poskytne první pomoc při úrazu 
 
 

- bezpečnost a hygiena práce 
- první pomoc při úrazu 
 
 

 

Příprava pokrmů 
ČSP-5-4-01 orientuje se v 
základním vybavení kuchyně 

- pojmenuje základní vybavení kuchyně 
 

- základní vybavení kuchyně 
 

 

ČSP-5-4-02 připraví 
samostatně jednoduchý 
pokrm 

- seznámí se s přípravou jednoduchých 
pokrmů studené kuchyně 
 

- výběr, nákup a skladování potravin 
- příprava jednoduchého pokrmu studené 
kuchyně 

OSV - Kreativita 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla 
správného stolování a 
společenského chování 

- připraví stůl pro slavnostní pohoštění 
- osvojuje si společenské chování 
- dodržuje pravidla stolování 

- úprava stolu 
- společenské chování 
- stolování 

OSV – Mezilidské vztahy 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a 
čistotu pracovních ploch, 
dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc i při úrazu 

- provádí základní úklid pracovních ploch 
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce 
- poskytne první pomoc při úrazu  
 

- úklid 
- hygiena a bezpečnost práce 
- první pomoc při úrazu 
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v kuchyni   

 

RVP výstupy – PČ – 5. ročník  ŠVP výstupy  Učivo Průřezová témata 

Práce s drobným materiálem 
ČSP-5-1-01 vytváří 
přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na 
základě své představivosti 
různé výrobky z daného 
materiálu 
 
 
 

- vytváří různé výrobky z daného materiálu 
podle zadání a na základě své představivosti 
- zjišťuje a porovnává vlastnosti daného 
materiálu 
- vyšívá jednoduchými stehy 
- vyrobí jednoduchou textilní hračku 
- aranžuje a dotváří různé druhy přírodnin 
- pracuje s odpadovým materiálem (kelímky, 
víčka, pet lahve,…) 

- práce s tradičními a netradičními 
materiály 
 
 
 
 
 
 
 

OSV - Sebepoznání a sebepojetí 
OSV - Seberegulace a 
sebeorganizace 
OSV - Kreativita (práce s různými 
materiály) 
OSV - Kooperace a kompetice  
EV – Vztah člověka k prostředí 

ČSP-5-1-02 využívá při 
tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových 
tradic 

- využívá lidové zvyky a řemesla při tvořivých 
činnostech – Vánoce, Velikonoce 
 
 

- lidové tradice, zvyky a řemesla 
 
 
 

VMEGS - Evropa a svět nás 
zajímá (zvyky a tradice) 

ČSP-5-1-03 volí vhodné 
pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému 
materiálu 
 

- volí vhodné pomůcky a nástroje podle 
druhu zpracovaného materiálu 
- pracuje pouze s bezpečnými a 
nepoškozenými nástroji a pomůcky 
- udržuje pracovní nástroje v čistotě 

- pracovní pomůcky a nástroje, funkce a 
využití 
 
 
 

 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek 
na pracovním místě, dodržuje 
zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc 

- udržuje pořádek pracovním místě 
- zvládá jednotlivé postupy při tvořivé práci 
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce 

- organizace práce 
 
- hygiena a bezpečnost práce 
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při úrazu - poskytne první pomoc při úrazu - první pomoc 

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

- sestaví ze stavebnice složitější model 
- montuje a demontuje stavebnici 
 

- práce se stavebnicemi (plošné, 
prostorové i konstrukční) 
- montáž a demontáž stavebnic 

 

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

- pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu 
 

- práce s návodem, předlohou, 
jednoduchým náčrtem 
 

 

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

- dodržuje hygienu a bezpečnost práce 
- poskytne první pomoc při úrazu 
 
 

- bezpečnost a hygiena práce 
- první pomoc při úrazu 
 
 

 

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

- rozlišuje setí a sázení  
- množí rostliny odnožemi a řízkováním  
- seznámí se s rostlinami jedovatými, 
rostlinami jako drogy, alergeny 
 

- pěstitelské činnosti (základní podmínky 
pro pěstování rostlin)  
- pěstování rostlin ze semen v místnosti 
- pěstitelské pokusy a pozorování 
 

EV – Základní podmínky života 

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

- zná základy péče o pokojové květiny i jiné 
rostliny 
 

-  pěstování pokojových rostlin v místnosti 
 
 

EV – Základní podmínky života 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu 
pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní 

- vybírá podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a nářadí a 
správně s nimi zachází 

- nástroje, pomůcky, nářadí 
 
 

 

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

- dodržuje hygienu a bezpečnost práce 
- poskytne první pomoc při úrazu 
 

- bezpečnost a hygiena práce 
- první pomoc při úrazu 
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úrazu   

Příprava pokrmů 
ČSP-5-4-01 orientuje se v 
základním vybavení kuchyně 

- orientuje se v základní vybavení kuchyně 
 

- základní vybavení kuchyně 
 

 

ČSP-5-4-02 připraví 
samostatně jednoduchý 
pokrm 

- seznámí se s přípravou jednoduchých 
pokrmů studené i teplé kuchyně 
 

- výběr, nákup a skladování potravin 
- příprava jednoduchého pokrmu studené i 
teplé kuchyně 

OSV - Kreativita 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla 
správného stolování a 
společenského chování 

- připraví stůl k slavnostnímu stolování 
- zvládá pravidla správného stolování a 
společenského chování 

- úprava stolu 
- pravidla stolování a společenského 
chování 

OSV – Mezilidské vztahy 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a 
čistotu pracovních ploch, 
dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti práce; poskytne 
první pomoc i při úrazu 
v kuchyni 

- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch 
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce 
- poskytne první pomoc při úrazu  
 
 

- úklid 
- hygiena a bezpečnost práce 
- první pomoc při úrazu 
 
 
 

 

 

8 Hodnocení 
Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu; tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále.  

Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být motivující.  

Je důležité si uvědomovat, že při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém. Důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost a 

pedagogický takt. Soustředíme se na individuální pokrok každého žáka. Při hodnocení nesmí docházet ke srovnávání žáků se spolužáky.  

Hodnocení musí být pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.  
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Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci známkou, na žádost rodičů a doporučení odborných poraden se používá hodnocení slovní. U průběžného 

hodnocení používáme různé formy – klasifikace, bodové hodnocení, slovní hodnocení.  

 

U dětí se snažíme rozvíjet vnitřní motivaci, která je podporována vlastním sebehodnocením žáka. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka a dosažení očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech se dále řídí Klasifikačním řádem ZŠ Moravské 

Bránice, který je součástí dokumentu Školní řád. 

 

 


