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2 Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy

Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace je škola jen s 1. 

stupněm, poskytuje vzdělání od 1. do 5. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi malé školy. 

2.2 Umístění školy

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

2.3 Charakteristika žáků

Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují 

automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou, vlakem. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků 

cizích státních příslušníků.

Vzdělávání žáků s tělesným handicapem se na škole realizuje zpravidla formou individuální 

integrace v běžných třídách.

Vzdělávání žáků s jiným než tělesným handicapem se na škole realizuje zpravidla formou 

individuální integrace v běžných třídách.

2.4 Podmínky školy

Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu. Žáci mají k dispozici zařízení 

školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v blízkosti školy (do 200 m).

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.

Počet školních budov je jedna, ve venkovním areálu se nachází zahrada/park. Bezbarierový přístup 

není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, hřiště. Žákům jsou k dispozici šatny.

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: ICT. Dále škola poskytuje žákům možnost pro 

připojení k internetu využít pracovních stanic, bezdrátové připojení v celé škole.
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2.5 Vlastní hodnocení školy
2.5.1 Oblasti autoevaluace

1. pedagogický rozvoj školy

2. realizace a optimalizace ŠVP

3. optimalizace učebního plánu

4. péče o rozvoj pedagogického sboru

5. vybavení školy

6. dlouhodobé projekty

7. spolupráce s rodiči

8. spolupráce s dalšími subjekty

Plnění cílů jednotlivých oblastí bude průběžně vyhodnocováno.

Základním každoročním vyhodnocováním práce školy je výroční zpráva.

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace

Podmínky ke vzdělání:

obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče),

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,

obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,

obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu 

jazyku, rozvoj kompetencí k učení),

obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,

podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,

podmínky ke vzdělávání demografické (motivace žáků/dětí, postoje žáků/dětí ke škole),

podmínky ke vzdělávání ekonomické,

podmínky ke vzdělávání materiální,

podmínky ke vzdělávání personální,

podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. 

sboru),

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a 

zřizovatelem,

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům/dětem,

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb 

žáků/dětí,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační 
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řízení školy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - partnerství 

školy a externí vztahy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické 

řízení školy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita 

a rozvoj lidských zdrojů,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické 

řízení,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - postoje (postoje žáků ke škole),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti 

2.5.3 Nástroje autoevaluace

analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, 

hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné 

hospitace pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí

Externí ekonomický audit.

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností

Autoevaluační činnosti jsou prováděny nepravidelně. 

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi

Škola spolupracuje s institucemi:

místní a regionální instituce: TJ Spartak Žandov

neziskové organizace: ZUŠ Žandov

obec/město: Velká Bukovina

školská rada: Schází se 2x ročně.

školské poradenské zařízení
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2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery

Společné akce žáků a rodičů: akademie, konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, 

mimoškolní akce (výlety, exkurze), ostatní slavnosti, projektové dny, třídní schůzky, vánoční 

slavnost.

Pravidelné školní akce: akademie, den otevřených dveří, divadlo, sezónní besídky. 

2.8 Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, statutární zástupkyně, zástupkyně pro MŠ a učitelé (z učitelů: 1 

výchovný poradce, 1 metodik prevence sociopatol. jevů, 1 koordinátor ŠVP). Sbor je složený pouze 

z žen. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o 

žáky. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků, proto je důraz kladen na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (DVPP). Prioritními oblastmi DVPP jsou pedagogika, moderní metody v 

didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Na škole 

působí okolo 8 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost učitelského sboru 

se pohybuje v oblasti 71 – 100 %.

2.9 Dlouhodobé projekty

Projekty jsou nepravidelně začleněny do měsíčních plánů jednotlivých ročníků, jejich výběr je 

stanoven vždy na začátku školního roku. Pro každý školní rok jsou vybírány příslušné projektové 

činnosti odpovídající náplni učiva a možnostem školy.

2.10 Mezinárodní spolupráce

ZŠ Žandov nemá mezinárodní spolupráci.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

10

3 Charakteristika ŠVP
3.1 Zaměření školy

Pedagogický záměr školního vzdělávacího programu Cesta k vědění je vyjádřen především v pojetí 

jeho obecných cílů. Cesta k vědění je školním vzdělávacím programem, který respektuje žáky jako 

osobnosti s různými vlastnostmi a schopnostmi. V 1. – 5. ročníku tohoto vzdělávacího programu je 

cílem dát žákům první, jednoduchý, ale ucelený obraz o světě, ve kterém žijí.

    

Učební plán školního vzdělávacího programu Cesta k vědění poskytuje široký, obecný, vědomostní 

základ, vyváženě rozvíjí všechny oblasti žákovy osobnosti, který umožní žákům získat kvalitní 

základní vzdělání, věnovat se svým zájmům ve škole i mimo školu.

K realizaci školního vzdělávacího programu Cesta k vědění je potřebné i vhodné klima školy. Jsme 

školou pracovního a pohodového klimatu, ve které panuje určitý řád. Na tvorbě tohoto řádu se 

podílejí nejen učitelé, ale i žáci. Ve škole tak nacházejí všichni klid pro svou práci, vhodné 

podmínky pro svůj rozvoj, místo pro radost z dosažených úspěchů. 

Důraz klademe na:

- vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení;

- získávání znalostí a rozvoj dovedností, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně 

encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi;

- efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými 

vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu;

- vést žáky k efektivnímu využívání informačních a komunikačních technologií a pedagogy k 

využívání ICT při výuce;

- vést žáky ke zdravému životnímu stylu;

- vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu a lidské slušnosti;

- nepreferovat jen intelektuální nadání, ale podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je 

hudební, pohybové, manuální, estetické apod.;

- provádět rozumnou integraci dětí prospěchově slabších či jinak postižených přímo ve třídách 

základní školy s ostatními dětmi;

- zaměřovat se i na žáky nadané, vytvářet jim podmínky pro jejich rozvoj (např. formou 

samostatné práce, zapojení do skupinové práce, projektového vyučování apod.

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení Umožňujeme žákům osvojit si strategii učení a 
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Výchovné a vzdělávací strategie
motivovat je pro celoživotní učení.
• Během výuky klademe u žáků důraz na čtení s 
porozuměním, práci s textem, reprodukci a vyhledávání 
informací.
• Žák si plánuje své učení
• Vedeme žáky k hodnocení a sebehodnocení.
• Uplatňujeme individuální přístup a dáváme tak 
možnost každému žáku prožít úspěch při výuce.
• Žáci se účastní soutěží.
• Žákům umožňujeme realizovat vlastní nápady, 
podněcujeme jejich tvořivost.
• Při vyučování uplatňujeme tvořivost a hru, učíme se 
vytvářet takové situace, při kterých žák pociťuje radost z 
učení a které ho motivují k dalšímu vzdělávání.

Kompetence k řešení problémů Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému 
uvažování a k řešení problémů.
• Ve vzdělávacích oblastech využíváme netradičních 
úloh.
• Vedeme žáky tak, aby se sami pokoušeli hledat různá 
řešení problému a dokázali je obhájit.
• Teoretické příklady spojujeme s praktickým 
poznáváním.
• Žáci se zdokonalují v kompetenci práce s informacemi 
z různých zdrojů (tištěných, ústních, mediálních, 
počítačových, internetových). Učí se informace 
vyhledávat, třídit, hodnotit a vhodným způsobem 
využívat.
• Žák se zapojuje do soutěží, do problémů školního 
života. 

Kompetence komunikativní Vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci.
• Žáky vedeme ke vhodné komunikaci se spolužáky, 
učiteli i ostatními zaměstnanci školy ve škole i mimo ni.
• Vedeme žáky ke kultivovanému projevu po stránce 
formální i obsahové.
• Učitel klade důraz na adekvátní verbální i neverbální 
komunikaci.
• Učíme žáky naslouchat, akceptovat odlišný názor.
• Učíme žáky schopnosti vyjádřit svůj názor, svůj postoj 
a obhájit vlastní názor vhodnou argumentací.
• Podporujeme přátelské a otevřené vztahy ve třídách i 
mezi třídami.

Kompetence sociální a personální Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat 
práci vlastní a práci druhých.
• Při vyučování využíváme metod skupinové práce žáků, 
vzájemné pomoci při učení.
• Sociální kompetence vyvozujeme na praktických 
úkolech a cvičeních (při TV, při soutěžích,...).
• Snažíme se, aby žáci střídali role ve skupině.
• Vedeme žáky k dodržování a respektování předem 
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Výchovné a vzdělávací strategie
stanovených pravidel.
• Vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co 
dobré vztahy v kolektivu narušuje.
• Učíme žáky základům spolupráce a solidaritě.

Kompetence občanské Ppřipravujeme žáky jako svobodné a zodpovědné 
osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti.
• Žáci si v kolektivu společně určí pravidla chování.
• Respektují pravidla určená školním řádem.
• Respektují individuální rozdíly a odlišnosti spolužáků 
ve třídě.
• Environmentální výchova – třídění odpadů a vlastní 
zodpovědné chování.
• Učíme žáky znát svá práva a povinnosti.
• Vedeme žáky k zodpovědnému a uvědomělému 
chování ve škole i mimo školu.

Kompetence pracovní Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i 
reálné možnosti.
• Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět 
práce.
• Vedeme žáky k bezpečnému používání materiálů, 
nástrojů a vybavení a k dodržování pravidel při 
zacházení s nimi.
• Vedeme žáky k objektivnímu hodnocení a 
sebehodnocení při práci.
• Vedeme žáka k ochraně zdraví svého i druhých, k 
ochraně životního prostředí.
• Poskytujeme žákům pestrou nabídku zájmových 
činností (formou kroužků a činností ve školní družině) a 
rozvíjíme tak jejich zájem o tvořivost.
• Rozvíjíme základní pracovní návyky.
• Žáci se zapojují v poznávacích exkurzích.
• Získané znalosti a zkušenosti se snaží uplatnit v 
praktickém životě.

  

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami

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

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného 

poradce nebo jiného pověřeného pracovníka. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním 

budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení metod práce s žákem, 

způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce nebo jiný pověřený pracovník 
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stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i 

žákem samotným, spoolupracuje s PPP a SPC.

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

IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a školským poradenským 

zařízením. Forma IVP je písemná.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

PPP, SPC - konzultace, návštěva školy, doporučení.

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Výchovný poradce, pověřený pracovník, třídní učitel nebo asistent pedagoga.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

v oblasti organizace výuky:

střídání forem a činností skupinová výuka kooperativní výuka přestávka dle potřeb žáka

v oblasti metod výuky:

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

logicky provázaný a smysluplný vzdělávací obsah přizpůsobení tempa žákovi

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:

úprava obsahu vzdělávání dle individuálních možností žáka

v oblasti hodnocení:

vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých 

se projevuje postižení žáka, pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí 

jevy, které žák zvládl pedagog užívá různé formy hodnocení (bodové hodnocení nebo hodnocení s 

uvedením počtu chyb), vyučující respektuje doporučené způsoby práce popsané ve zprávě z 

poradenského zařízení a využívá při práci vhodné učební a rehabilitační pomůcky či další 

didaktické materiály a kompenzační pomůcky
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3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných

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

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného 

poradce nebo jiného pověřeného pracovníka. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním 

budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení metod práce s žákem, 

způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce nebo jiný pověřený pracovník 

stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i 

žákem samotným, spoolupracuje s PPP a SPC.

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

IVP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a školským poradenským 

zařízením. Forma IVP je písemná.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

PPP - konzultace, návštěva školy, doporučení.

Zodpovědné osoby a jejich role:

Výchovný poradce, pověřený pracovník, třídní učitel.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:

předčasný nástup dítěte ke školní docházce: vychází z podnětu MŠ a PPP

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

jiné škole: vychází z IVP a doporučení PPP

obohacování vzdělávacího obsahu: v kompetenci vyučujícího daného předmětu po konzultaci s 

výchovným poradcem

zadávání specifických úkolů, projektů: v kompetenci vyučujícího daného předmětu po konzultaci s 

výchovným poradcem 
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3.5 Začlenění průřezových témat

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností 
poznávání

Čj , Hv , 
M , Pč 

Čj , Hv , 
M , Pč , 

Prv 

Čj , Hv , 
M , Pč 

Čj , Hv , 
M , Pč , 
Vl , Vv 

Čj , Hv , 
M , Pč , 
Vl , Vv 

  

Sebepoznání a 
sebepojetí

M , Prv 
, Vv 

Hv , Prv 
, Vv 

Prv , Tv 
, Vv , Aj 

Vv Vv , Př   

Seberegulace a 
sebeorganizace

Čj , Prv , 
Tv 

Čj , M , 
Prv , Tv 

Čj , Prv , 
Aj 

Čj , M , 
Tv 

Čj , M , 
Tv 

  

Psychohygiena Čj , Hv , 
Pč , Tv 

Čj , Pč , 
Prv , Tv 

Čj , Hv , 
Pč , Prv 

, Tv 

Hv , Tv Čj , Hv , 
Pč , Tv , 

Aj 

  

Kreativita Hv , Vv Čj Čj , Hv , 
Pč , Vv 

Čj , Hv , 
Vv 

Čj , Hv , 
Pč , Vv 

  

Poznávání lidí Prv , Tv M , Prv Př Př   

Mezilidské vztahy Čj , Prv Čj , Prv Čj , Prv Čj , Př Čj , Př   

Komunikace Čj , Hv , 
Tv , Vv 

Čj , Hv , 
Prv , Tv 

, Vv 

Čj , Hv , 
Prv , Tv 
, Vv , Aj 

Čj , Hv , 
Tv , Př 

Čj , Hv , 
Vv 

  

Kooperace a 
kompetice

 Čj , Hv , 
Vl 

Čj , Hv   

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti

Čj Čj , Prv Čj , Prv Čj , M , 
Př 

Čj , M   

Hodnoty, postoje, 
praktická etika

Čj , Prv Čj , Prv Čj , Prv Čj   

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost 
a škola

  Vl   

Občan, občanská 
společnost a stát

Prv Prv Vl , Př Vl   

Formy participace 
občanů v politickém 
životě

  Vl   

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování

 Vl   

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

 Aj Aj Inf , Vl , 
Aj 

  

Objevujeme Evropu a 
svět

 Vl Vl , Aj   
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

Jsme Evropané  Vl Vl   

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference Čj Čj Čj , Vv , 

Aj 
  

Lidské vztahy Prv Prv Aj Vl , Aj   

Etnický původ   Vl   

Multikulturalita  Čj   

Princip sociálního 
smíru a solidarity

  Vl   

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy Prv Prv Př Př   

Základní podmínky 
života

Prv Prv Prv Př Př   

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

Pč Pč , Prv Pč , Prv Pč , Př Pč , Př   

Vztah člověka k 
prostředí

M , Pč Pč , Prv Př Pč   

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení

 Čj , Př Čj   

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality

 Čj , Př Čj   

Stavba mediálních 
sdělení

  Inf   

Vnímání autora 
mediálních sdělení

  Inf   

Fungování a vliv 
médií ve společnosti

 Čj   

Tvorba mediálního 
sdělení

  Čj   

Práce v realizačním 
týmu

 Čj Čj   

   

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka Název předmětu
Aj Anglický jazyk
Čj Český jazyk a literatura
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Zkratka Název předmětu
Hv Hudební výchova
Inf Informatika
M Matematika
Pč Pracovní činnosti
Prv Prvouka
Př Přírodověda
Tv Tělesná výchova
Vl Vlastivěda
Vv Výtvarná výchova
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4 Učební plán
4.1 Celkové dotace - přehled

1. stupeň 2. stupeňVzdělávací oblast Předmět
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Dotace 
1. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Dotace 
2. stupeň

Český jazyk a 
literatura

6+2 6+4 7+2 7+1 7 33+9   Jazyk a jazyková 
komunikace

Anglický jazyk  3 3 3 9   

Matematika a její 
aplikace

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

Informační a 
komunikační 
technologie

Informatika   1 1   

Prvouka 2 2 2  6   

Vlastivěda  1+1 1+1 2+2   

Člověk a jeho svět

Přírodověda  2 2 4   

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5   Umění a kultura

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7   

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10   

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5   

Celkem hodin 20 22 24 26 26 102+16 0 0 0 0 0
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4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu

Tabulka učebního plánu byla sestavena tak, aby odpovídala počtu hodin povinně odučených v jednotlivých předmětech. Zahrnuje 104 hodiny, které jsou v průběhu 

studia na 1. stupni ZŠ posíleny o 16 disponibilních hodin. Výuka je realizována v týdenních cyklech, které jsou zapisovány do třídní knihy. Disponibilní hodiny jsou použity 

k posílení jednotlivých předmětů tak, aby bylo možné naplňovat výchovné a vzdělávací strategie. OSV a další průřezová témata jsou integrovány do všech předmětů na 

prvním stupni.

Vyučovací předmět

Informatika v 5. roč. zahrnuje základy práce s počítačem povinně pro všechny žáky.

Průřezová témata se realizují v jednotlivých předmětech (viz tabulka v Charakteristika ŠVP).

Ve 2. a 3. ročníku je zahrnuta do výuky plavecká výuka. V době plavecké výuky je změněn rozvrh pro 2. a 3. ročník.

Využití disponibilní časové dotace:

16 hodin je využito takto:

Český jazyk + 9 hodin (celkem 42 hodin)

Matematika + 5 hodin (celkem 25 hodin)

Vlastivěda + 2 hodiny (Člověk a jeho svět celkem 14 hodin, z toho Vlastivěda 4 hodiny)
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5 Učební osnovy
5.1 Český jazyk a literatura

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

8 10 9 8 7 0 0 0 0 42
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

  

Název předmětu Český jazyk a literatura
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vzdělávací oblast zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobré jazykové vzdělání a 
jazyková kultura patří k podstatnýmznakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního 
vzdělávání. Dovednosti získané v oboru Český jazyk a literatura jsou potřebnénejen pro kvalitní jazykové 
vzdělání, ale jsou zásadní i pro úspěšné osvojování poznatků ve všech dalších oblastech vzdělávání. Při 
realizacitohoto vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se 
žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak,aby dovedli pochopit svoji roli ve společnosti a aby se uměli 
orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Obsah předmětu má komplexnícharakter a pro 
přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární 
výchovy. Jednotlivé složkyse vzájemně prolínají.
Komunikační a slohová výchova naučí žáka vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, 
kultivovaně psát, ústně se vyjadřovat,rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu 
vztahujícího se k nejrůznějším situacím, naučí žáka analyzovat text a kriticky posouditjeho obsah. Naučí 
žáka vytvářet rozmanité stylistické žánry, posuzovat použité jazykové prostředky textové výstavby a 
rozumět kompozici textu.
Jazyková výchova předá žákovi vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovné podoby českého 
jazyka. Povede žáka k přesnémua logickému myšlení, které je předpokladem jasného, přehledného a 
srozumitelného vyjadřování v ústní i písemné formě. Prohloubí obecnéintelektové dovednosti, naučí 
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Název předmětu Český jazyk a literatura
porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. 
Českýjazyk se od počátku vzdělávání stane nástrojem získávání většiny informací, předmětem veškerého 
poznávání a celoživotního vzdělávání.
V literární výchově žák pozná prostřednictvím četby základní literární druhy a žánry, učí se vnímat jejich 
specifické znaky, postihovat uměleckézáměry autora a formulovat vlastní názor na literární dílo. Učí se 
rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Získá čtenářské návyky, schopnostiinterpretovat literární texty a 
tvořit vlastní literární produkci. Dospěje k poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jeho 
postoje,životní hodnotové orientace a obohatit jeho duchovní život.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Český jazyk a literatura

Kompetence k učení:
Učí se zvládnout a využívat způsoby, metody a strategie efektivního učení tím, že dostane prostor pro 
naslouchání, čtení,ústní i písemný projev a tvořivé činnosti. Bude veden k práci s informacemi, jejich třídění 
a uvádění do širších souvislostí, bude pracovat v týmu,učit se hrou, ve vzdělávacích projektech, bude 
pracovat s chybou a uplatní všestrannou vlastní prezentaci. Učí sepoznávat smysl a cíl učení tím, že mu 
bude poskytována možnost aktivní účasti na učení, své poznatky a dovednosti bude aplikovatdo 
praktického života a tvůrčích činností, bude poznávat účelnost a využitelnost vzdělání u sebe, své rodiny i 
ve společnosti.Získává pozitivní vztah k učení tím, že bude rozvíjena vnitřní motivace k učení (známky a 
přijímací zkoušky nejsou tím nejdůležitějším), tzn. žebude prakticky poznávat užitečnost vzdělání ve svém 
životě, bude využívat svou individualitu, bude mít možnost výběru, bude zažívat úspěchy.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k řešení problémů:
Na základě poznatků a dovedností žák rozpozná a pochopí problém, hledá jeho příčiny, vyhledává 
informaceo vhodných způsobech řešení, navrhuje vlastní řešení, vyslovuje svůj názor, obhajuje jej, vyvozuje 
závěr a uvědomuje si odpovědnost za svérozhodnutí tím, že budou předkládány simulované problémy i 
skutečné problémy ze života v nejrůznějších jazykových, slohových i literárníchtextech, a při interpretaci 
textu se bude učit problém řešit; žák bude sám vyhledávat problémové situace v textech i v životních 
příbězích a bude je řešit při nácviku a tvorbě zpráv, rozhovorů, diskuse, kritiky, úvahy a při práci s dalšími 
publicistickými styly i literárnímiukázkami; bude veden k organizování a řízení skupinové, projektové i 
dramatizační činnosti a k mimoškolním aktivitám a tak se bude učitprakticky řešit problémy.
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Název předmětu Český jazyk a literatura
Kompetence komunikativní:
Učí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně a kultivovaně 
v mluveném i psaném projevu, využívá informační a komunikační prostředky pro účinnou komunikaci tím, 
že bude v rámci aktivního učeníneustále zapojován do rozhovorů, bude diskutovat, argumentovat, 
obhajovat, navrhovat, prezentovat svou práci zejména v samostatnýchi týmových projevech ústních i 
písemných, při jazykovém, slohovém i literárním poznávání, při speciálních mluvních cvičeních, tvorbě 
vlastníchodborných i literárních prací, při besedách o knihách, při divadelních představeních, filmech i 
výstavách, v publikační činnosti, při veřejnýchvystoupeních ve škole i mimo ní, bude mít možnost rozvíjet 
komunikační dovednosti v kroužku tvůrčího psaní nebo tvořivé dramatiky, budevyužívat širší informační 
systém – internet a veřejná media. Učí se zvládnout komunikaci s odlišnými skupinami lidí a řešit pomocí 
komunikaceobtížné a ohrožující situace.
Kompetence sociální a personální:
Spolupracuje ve skupině, přijímá svou roli, přispívá k dobrému výsledku práce skupiny, je ohleduplnýk práci 
druhých a přispívá k vytváření dobrých mezilidských vztahů tím, že bude mít možnost pracovat v týmu 
různými formami a ne pouzefrontálně, že bude často zařazována skupinová práce jako významná forma 
učení v jazykové , komunikační a literární výchově; žák bude vedenk aktivitě, k sebehodnocení, plnění 
svěřeného úkolu, zodpovědnosti za práci celé skupiny, k podpoře ostatních členů skupiny, k empatiia 
altruismu vůči ostatním, zvláště ke spolužákům se specifickými  zdělávacími potřebami, případně bude 
pověřen vedením skupiny; budezapojován do projektových programů a tím bude posilovat vlastní 
sebevědomí a sebeúctu a zároveň bude spoluvytvářet přátelský třídní kolektiv;bude se učit v 
humanizované a demokratizované škole, kde atmosféra a partnerské vztahy s pedagogy a spolužáky budou 
kladně působitna žákovu osobnost.
Kompetence občanské:
Respektuje názory a přesvědčení druhých, odmítá útlak a násilí, ocení naše kulturní a historické dědictví, 
projevujepozitivní postoje k uměleckým dílům, má smysl pro kulturu a tvořivost, zapojuje se do 
společenského a kulturního dění tím , že bude v procesuučení zapojován do interaktivních projektů, ve 
kterých bude poznávat osudy národů a jednotlivců (v literatuře, historii, hudbě, výtvarném umění,rodinné 
a občanské výchově), bude číst literární texty s občanskou tématikou, bude je interpretovat a mít tak 
příležitost vcítit se do nejrůznějšíchvztahů i dějů, poznávat různé charaktery, s kterými se může ztotožnit, 
nebo je odsoudit a nechat na sebe působit příklady jejich jednání; budezískáván pro účast v různých 
soutěžích, bude mít možnost publikovat v třídním, školním nebo regionálním tisku, bude mít možnost 
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účastnit seškolních i mimoškolních veřejných vystoupení; zapojí se do různých forem spolupráce s 
představiteli obce, policie a dalšími organizacemi.
Kompetence pracovní:
Využívá znalosti, zkušenosti a dovednosti získané v oboru Český jazyk a literatura k vlastnímu rozvoji a 
přípravě na svépovolání a budoucí život tím, že bude veden k pracovitosti a zodpovědnosti, že se naučí 
dodržovat hygienické normy při čtení, psaní a učenívůbec, že bude výsledky své práce využívat ve svém 
životě, v životě třídy, školy i rodiny, že pokrok v učení a zážitky úspěchů jej přesvědčí
o prospěšnosti práce; bude se učit v podnětném a tvořivém pracovním prostředí a změnami pracovních 
okolností bude veden k adaptaci na novépracovní podmínky; náročnost práce se bude postupně zvyšovat, 
aby žák upevňoval vlastní sebevědomí, prožíval sebeuspokojení a přesvědčil se,že „bez práce nejsou 
koláče“.

  

Český jazyk a literatura 1. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Hudební výchova - 1. ročník
• --> Výtvarná výchova - 1. ročník
• --> Pracovní činnosti - 1. ročník
• --> Tělesná výchova - 1. ročník
• --> Prvouka - 1. ročník
• --> Matematika - 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
hlásky, písmena, slabiky, slovaČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti
pozná všechna písmena v tištěném i psaném textu

písmena malá, velká, psací a tiskací
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty skládá slova a věty skládání slov a vět
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přiměřeného rozsahu a náročnosti rozvoj fonetického sluchu, sluchová analýza a syntéza
texty podle zvolené metody čteníČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti
používá základy techniky čtení

rozvoj techniky čtení
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

čte jednoduché texty čtení jednoduchého písemného projevu

praktické čtení - pozorné, přiměřeně rychlé
věcné čtení- porozumění slovům, větám

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

rozumí čteným slovům, větám textům

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

vštěpuje si hygienické návyky při čtení hygienické návyky při čtení

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

věcné naslouchání

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

učí se naslouchat druhým, být pozorný a vyjadřovat svá 
přání

čtení otevřených a zavřených slabik, hlasité čtení 
jednoduchých vět se správnou intonací, interpunkcí

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

chápe roli mluvčího a posluchače základní komunikační pravidla: pozornost, 
naslouchání, role mluvčího a posluchače

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

reakce na jednoduché pokyny a jednoduchá sdělení

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

reaguje na jednoduché pokyny a sdělení

orientace v textu: nadpis, článek, řádek, odstavec

správná výslovnost
řečová cvičení

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

vyslovuje správně všechny hlásky, opravuje nesprávnou 
výslovnost

oprava nesprávné a nedbalé výslovnosti
verbální a nonverbální prostředky řeči (mimika, gesta)ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 

dýchá a volí vhodné tempo řeči
využívá hlasových a dechových cvičení

kontroluje vlastní mluvený projev
rozvoj slovní zásobyČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 

dýchá a volí vhodné tempo řeči
vštěpuje si základy mluveného projevu

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

používá verbální a nonverbální prostředky řeči zdvořilost, střídání rolí, omluva, prosba, poděkování, 
oslovení
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situacích
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích

poznává základní komunikační pravidla základní komunikační pravidla - role mluvčího a 
posluchače

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

dokáže vypravovat mluvený nebo slyšený text reprodukce textu

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

vytvoří krátké komunikační žánry krátké komunikační žánry- pozdrav, oslovení, prosba, 
omluva, vzkaz.

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

kontroluje vlastní písemný projev písmena malá, velká, tiskací, psací

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

održuje úhlednost písma a zachovává hygienické a 
pracovní návyky

správné sezení, držení psacího nástroje, hygiena zraku

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

učí se základním hygienickým návykům při psaní správné sezení, držení psacího nástroje, hygiena zraku

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

rozlišuje písmena malá, velká, psací a tiskací písmena malá, velká, tiskací, psací

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

dokáže přepsat tiskací písmo do psané podoby písmena malá, velká, tiskací, psací

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

píše správné tvary psacích písmen (malé i velké 
abecedy) a číslic, dokáže napsat slabiky, slova a věty s 
interpunkčními znaménky

písmena malá, velká, tiskací, psací

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

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

správné sezení, držení psacího nástroje, hygiena zraku

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

zvládá psát podle diktátu slova a jednoduché věty interpunkční znaménka

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

učí se psát správné tvary písmen a číslic čitelný a přehledný písemný projev,úhlednost, úprava

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

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

poznává správnou techniku psaní psaní jednotlivých písmen, číslic, spojování písmen a 
slabik, psaní slov, psaní krátkých vět

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

opisuje a přepisuje jednoduché texty opisy, přepisy,

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

píše jednoduchá sdělení
psaní jednoduchých sdělení

žánry písemného projevu - vzkaz, 
pozvánka,vypravování, zpráva, přání, popis

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

dokáže napsat jednoduché písemné sdělení

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

vypráví podle obrázků příběh,pracuje s obrazovými 
materiály

vypravování na základě obrazového materiálu

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

učí se rozlišovat zvukovou a grafickou podobu slov, člení 
slova na hlásky

rozlišování zvukové a grafické podoby slova

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

učí se odlišit krátké a dlouhé samohlásky výslovnost samohlásek dlouhých a krátkých, souhlásek 
a souhláskových skupin

sluchové rozlišení hlásek
výslovnost samohlásek dlouhých a krátkých, souhlásek 
a souhláskových skupin
sluchová syntéza, analýza, slabiky otevřené zavřené, 
čtení skupin otevřených slabik ve slovech
čtení zavřených slabik na konci slov

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

výslovnost souhláskových skupin

správná výslovnost samohlásek, souhlásek a 
souhláskových skupin
intonace větČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 

slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky

intonace vět
čte intonačně správně věty

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova poznává a porovnává významy slov slova a pojmy, význam slov



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

27

Český jazyk a literatura 1. ročník

opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

porovnává a třídí slova podle stanoveného hlediska porovnávání slov podle zobecňujícího významu

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

rozšiřuje si slovní zásobu další rozvoj slovní zásoby

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru používá správné tvary poznávání správných tvarů slov
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves

používá správné gramatické tvary podstatných a 
přídavných jmen i sloves v mluveném projevu

poznávání správných tvarů podstatných jmen, 
přídavných jmen a sloves v mluveném projevu

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

učí se tvořit jednoduchá souvětí spojování slov do vět

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

správně řadí slova ve větě
pořádek slov ve větě

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

používá základní interpunkční znaménka ve větách interpunkční znaménka ve větě

modulace souvislé řeči - intonace ve větách 
oznamovacích, tázacích, rozkazovacích

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

čte věty se správnou intonací podle postoje mluvčího

používání tečky, čárky, otazníku, vykřičníku
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

odlišuje v písmu krátké dlouhé samohlásky Lexikální pravopis - odlišování krátké a dlouhé 
samohlásky

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

používá základní interpunkční znaménka Lexikální pravopis - odlišování krátké a dlouhé 
samohlásky

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

používá velká písmena na začátku vět velká písmena na začátku věty

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

čte a přednáší zpaměti literární texty základní literární pojmy-rozpočitadlo, hádanka, 
říkanka, báseň, pohádka, divadelní představení, verš, 
rým, spisovatel, ilustrátor

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

používá znalost básní, hádanek apod. v různých 
předmětech

základní literární pojmy-rozpočitadlo, hádanka, 
říkanka, báseň, pohádka, divadelní představení, verš, 
rým, spisovatel, ilustrátor

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu udrží pozornost při poslechu poslech literárních textů
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vyjádří svůj postoj k pohádkám a příběhům, které si 

poslechl
poslech literárních textů

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

chápe rozdíl mezi pohádkou a básní
vyprávění pohádek, recitace básní

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

reaguje na text verbální i nonverbální komunikací rozbor básně, pohádky

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

doplní výtvarně podle svých schopností text tvořivé činnosti s literárním textem - přednes, 
reprodukce textu, dramatizace, výtvarný doprovod

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

Hlásky, písmena, slabiky, slova, texty podle zvolené nácvikové metody čtení. 
Skládání slov a vět.
Rozvoj techniky čtení.
Čtení jednoduchého písemného projevu.
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Rozvoj fonetického sluchu, sluchová analýza a syntéza.
Písmena malá, velká, psací a tiskací.                                                                                                                                                                              
Správné sezení, držení psacího Nástroje, hygiena zraku.                                                                                                                                                          
Sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek dlouhých a krátkých, souhlásek a souhláskových skupin, intonace vět.                                                
Rozlišování zvukové a grafické podoby slova. Slova a pojmy. Význam slov. Poznávání správných tvarů slov. 
Lexikální pravopis - odlišování krátké a dlouhé samohlásky - používání tečky, čárky, otazníku,vykřičníku - správné psaní hlásek,slabik, slov, vět. 
Velká písmena na začátku věty.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Žánry písemného projevu- vzkaz, pozvánka, zápis do notýsku.
Písmena psací a tiskací.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Správná výslovnost, řečová cvičení, oprava nesprávné a nedbalé výslovnosti.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Věcné naslouchání.
Reakce na jednoduché pokyny a jednoduchá sdělení.
Základní komunikační pravidla: - pozornost, naslouchání, role mluvčího a posluchače.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Věcné naslouchání.
Reakce na jednoduché pokyny a jednoduchá sdělení.
Základní komunikační pravidla - pozornost, naslouchání, role mluvčího a posluchače.
Základní komunikační pravidla- role mluvčího a posluchače,zdvořilost, střídání rolí, omluva, prosba, poděkování, oslovení. 
Poznávání správných tvarů podstatných jmen, přídavných jmen a sloves v mluveném projevu.
Spojování slov do vět.
Stavba věty.
Pořádek slov ve větě.
Interpunkční znaménka ve větě.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Modulace souvislé řeči - intonace ve větách oznamovacích,tázacích, rozkazovacích.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Reprodukce textu.
Krátké komunikační žánry- pozdrav, oslovení, prosba, omluva, vzkaz.
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Mezipředmětové vztahy • --> Prvouka - 2. ročník
• --> Výtvarná výchova - 2. ročník
• --> Hudební výchova - 2. ročník
• --> Tělesná výchova - 2. ročník
• --> Pracovní činnosti - 2. ročník
• --> Matematika - 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
praktické čtení
pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé čtení

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

rozvíjí plynule čtení krátkých méně náročných textů

porozumění jednoduchým textům
zdokonalování techniky čteníČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti
zdokonaluje techniku čtení

cvičné texty pro nácvik techniky čtení
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti

porozumí jednoduchým textům čtení vyhledávací (klíčová slova)

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

při čtení získává informace a nachází klíčová slova čtení vyhledávací (klíčová slova)

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

zlepšuje hygienické návyky při čtení hygienické návyky při čtení

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

chápe jednoduché mluvené pokyny a reaguje na ně Věcné čtení- čtení jako zdroj informací

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

učí se respektovat základní komunikační pravidla v 
rozhovoru

reakce na jednoduché pokyny a jednoduchá sdělení

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

snaží se vyjádřit svůj zážitek z naslouchání praktické naslouchání:- zdvořilé, ohleduplné, vyjádření 
kontaktu
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věcné naslouchání- pozorné, soustředěné, s aktivní 
reakcí - role mluvčího a posluchače

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

je schopen poznat chyby v nesprávné výslovnosti správná výslovnost, poznávání chyb ve výslovnosti

jazykolamy, řečová cvičeníČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

snaží se správně vyslovovat
mluvený projev -základy techniky mluveného projevu

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

zdokonaluje techniku mluveného projevu používání 
správného dýchání a tempa řeči v mluvených projevech

cvičení zaměřená na hospodaření s dechem a užití 
správného tempa řeči

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

techniky mluveného projevu - základy technika mluveného projevu

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

učí se volit vhodné verbální a nonverbální prostředky 
řeči v běžných školních situacích

vhodný výběr jazykových prostředků, mimika, gesta

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

vštěpuje si základní komunikační pravidla základní komunikační pravidla - oslovení, zahájení a 
ukončení dialogu, role mluvčího a posluchače, střídání 
rolí, zdvořilost

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

učí se tvořit krátké mluvené projevy komunikační žánry - pozdrav, oslovení, prosba, 
omluva, vzkaz, dialog na základě obrazového 
materiálu

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

upevňuje si základní hygienické návyky spojené se 
psaním

právné sezení, držení psacího nástroje, hygiena zraku

docvičování tvarů psacího písma.Opisy, přepisyČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev

v zásadě píše správné tvary písmen a číslic, obvykle 
správně málo používaná písmena malé i velké abecedy (X, Y, 

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

spojuje písmena i slabiky, učí se kontrolovat vlastní 
písemný projev

kontrola písemného projevu

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

vštěpuje si zásady techniky psaní technika psaní - úhledný, čitelný, přehledný písemný 
projev

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

učí se psát věcně i formálně správně jednoduchá sdělení vypravování, jednoduchá osnova vypravování
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ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení

píše poznané jednoduché žánry písemného projevu žánry písemného projevu - adresa, blahopřání, 
pozdrav z prázdnin, obrázková osnova

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

vypráví příběh podle obrázků vypravování na základě obrazového materiálu

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

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

slovo – hlásky, slabiky

dělení hlásekČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky

umí dělit hlásky
sluchové rozlišení hlásek

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

snaží se používat zásady modulace souvislé řeči modulace souvislé řeči - tempo, intonace, přízvuk, 
hlasitost

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

učí se porovnávat a třídit slova podle zobecněného 
významu slova podle zobecněného významu

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

významy podstatných jmen podstatná jména

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru používá správné tvary slovní druhy - podstatná jména, slovesa v základním 
tvaru

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru seznamuje se se slovními druhy, poznává podstatná 
jména a slovesa v základním tvaru

slovní druhy - podstatná jména, slovesa v základním 
tvaru

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

učí se užívat v mluveném projevu správné gramatické 
tvary podstatných jmen a sloves

správné gramatické tvary podstatných jmen a sloves v 
mluveném projevu

věta, pořádek slov ve větěČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

vytváří jednoduchá souvětí, učí se vybírat spojky nebo 
spojovací výrazy řazení vět v textu

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

poznává v textu druhy vět podle postoje mluvčího věty podle postoje mluvčího

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

rozeznává správná interpunkční znaménka ve větách 
oznamovacích, tázacích, rozkazovacích

interpunkční znaménka - tečka, vykřičník, otazník
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zvukové prostředky
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

odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách

pravopis lexikální - y/i po tvrdých a měkkých 
souhláskách

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

dě,tě,ně, ú/ů,bě, pě, vě ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě

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

párové souhlásky orientačně párové souhlásky

velká písmena na začátku větČJL-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

píše velká písmena na začátku vět a v typických 
příkladech vlastních jmen osob a zvířat vlastní jména osob a zvířat

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

vypravuje příběh čteného nebo slyšeného literárního 
textu

vypravování čteného a slyšeného textu

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

přednáší vhodné literární texty přednes vhodných literárních textů

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

účastní se dramatizací, přijímá role dramatizace

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

vytváří vlastní ilustrace k literárním textům vlastní výtvarný doprovod k literárním textům
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zážitky z čtení a nasloucháníČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu snaží se rozpoznat své zážitky z četby a vyjadřovat své 
dojmy a pocity vyjadřování dojmů a pocitů z četby literárních textů

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

rozliší vyjadřování v próze a ve verších literární druhy - poezie, próza

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

chápe rozdíl mezi pohádkou a básní literární druhy - poezie, próza

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

orientuje se v pojmech básník,spisovatel, kniha, čtenář literární pojmy - básník, spisovatel, kniha, čtenář

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

odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pozná 
básničku

literární žánry - básně, pohádky, ostatní vypravování, 
divadelní představení

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

poznává a navštěvuje divadelní představení literární žánry - básně, pohádky, ostatní vypravování, 
divadelní představení

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

zábavně a poutavě reprodukuje přečtený text tvořivé činnosti s literárním textem

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

dokáže zdramatizovat úryvky z díla tvořivé činnosti s literárním textem

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

doplňuje literární text výtvarným dílem tvořivé činnosti s literárním textem

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

Komunikační žánry- pozdrav, oslovení, prosba, omluva, vzkaz, dialog na základě obrazového materiálu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Praktické naslouchání- zdvořilé, ohleduplné, vyjádření kontaktu.
Věcné naslouchání- pozorné, soustředěné, s aktivní reakcí,role mluvčího a posluchače. 
Vhodný výběr jazykových prostředků, mimika, gesta.
Základní komunikační pravidla - oslovení, zahájení a ukončení dialogu, role mluvčího a posluchače, střídání rolí, zdvořilost. 
Správné gramatické tvarypodstatných jmen a sloves v mluveném projevu.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žánry písemného projevu- adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, obrázková osnova,vypravování, jednoduchá osnova vypravování.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Praktické naslouchání- zdvořilé, ohleduplné, vyjádření kontaktu.
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Věcné naslouchání- pozorné, soustředěné, s aktivní reakcí,role mluvčího a posluchače.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Technika psaní- úhledný, čitelný, přehledný písemný projev.
Docvičování tvarů psacího písma.
Opisy, přepisy. 
Dramatizace.
Vlastní výtvarný doprovod k literárním textům.
Zážitky z čtení a naslouchání Vyjadřování dojmů a pocitů z četby literárních textů.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Praktické čtení- pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé čtení.
Zdokonalování techniky čtení.
Cvičné texty pro nácvik techniky čtení.
Porozumění jednoduchým textům. 
Správné sezení, držení psacího nástroje, hygiena zraku. 
Slovo – hlásky, slabiky.
Dělení hlásek.
Sluchové rozlišení hlásek.
Modulace souvislé řeči - tempo, intonace, přízvuk, hlasitost. 
Slova a pojmy.
Významy slov.
Slova podle zobecněného významu.
Slovní druhy - podstatná jména - slovesa v základním tvaru. 
Pravopis lexikální- y/i po tvrdých a měkkýchsouhláskách- ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě,orientačně párové souhlásky.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Věty podle postoje mluvčího.
Interpunkční znaménka - tečka, vykřičník, otazník.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Reakce na jednoduché pokyny a jednoduchá sdělení. Jazykolamy, řečová cvičení.
Správná výslovnost, poznávání chyb ve výslovnosti. 
Věta, pořádek slov ve větě.
Řazení vět v textu. Velká písmena na začátku vět - vlastní jména osob a zvířat.                                                                                                           Vypravování čteného a 
slyšeného textu.
Přednes vhodných literárních textů.
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Básně, pohádky.
  

Český jazyk a literatura 3. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 3. ročník
• --> Prvouka - 3. ročník
• --> Výtvarná výchova - 3. ročník
• --> Hudební výchova - 3. ročník
• --> Tělesná výchova - 3. ročník
• --> Pracovní činnosti - 3. ročník
• --> Anglický jazyk - 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, 
čtení hlasité i tiché
zdokonalování techniky čtení

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

rozvíjí plynulé čtení náročnějších textů

porozumění věkově přiměřeným textům
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti

používá čtení jako zdroj informací, vyhledává a pracuje s 
textem

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

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

vyhledá klíčová slova a věty v textu, získá při čtení 
základní informace

využívá čtení jako zdroje informací

praktické naslouchání - zdvořilé, ohleduplné, kontakt s 
partnerem

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

získává zážitky z naslouchání a vyjadřuje své dojmy

věcné naslouchání - pozorné, soustředěné



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

37

Český jazyk a literatura 3. ročník

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

snaží se dodržovat základní komunikační pravidla komunikační žánry: prosba, poděkování, omluva, 
pozdrav, oslovení

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

vystupuje zdvořile komunikační žánry: prosba, poděkování, omluva, 
pozdrav, oslovení

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

používá mimojazykové prostředky řeči (gesta, mimika) mimojazykové prostředky

jazykolamy, řečová cvičeníČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

umí správně vyslovit nejznámější přejatá slova
cvičení správné výslovnosti (slova přejatá)

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

pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost správná výslovnost, poznávání chyb ve výslovnosti

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

správně dýchá a volí vhodné tempo řeči technika mluveného projevu – dýchání, tvoření hlasu, 
tempo, plynulost, zvukové prostředky řeči – intonace, 
hlasitost, přízvuky
základní komunikační pravidla - oslovení, zahájení a 
ukončení dialogu
střídání rolí
zdvořilé vystupování

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

vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v 
běžných situacích ve škole i mimo školu

výběr vhodných jazykových prostředků
komunikační žánry - vypravování podle osnovy
vypravování podle obrazového materiálu

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

začíná používat vyjadřování závislé na komunikační 
situaci

vypravování podle vlastních zážitků
základní hygienické návyky - správné sezení, držení 
psacího náčiní, hygiena zraku

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

dodržuje úhlednost písma a zachovává hygienické 
návyky spojené s psaním

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

píše správné tvary písmen a číslic docvičování tvarů psacího písma

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

správně spojuje písmena i slabiky docvičování tvarů psacího písma

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně kontroluje vlastní písemný projev technika psaní - úhledný, čitelný, přehledný písemný 
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projev
opisy, přepisy

spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev

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

píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení žánry písemného projevu - vypravování podle osnovy, 
popis zvířete, popis předmětu, omluvenka, blahopřání

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

zvládá psát podle diktátu žánry písemného projevu - vypravování podle osnovy, 
popis zvířete, popis předmětu, omluvenka, blahopřání

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

vypráví příběh podle obrázků vypravování na základě obrazového materiálu

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

seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti vyprávění

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

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvuková a grafická podoba slov

výslovnost souhláskových skupinČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky

správně vyslovuje samohlásky a souhláskové skupiny
výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek

spisovná a nespisovná výslovnostČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky

produkuje souvislou řeč
modulace souvislé řeči - intonace, přízvuky

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

zná aktivně abecedu, vyhledává a zařazuje slova podle 
abecedy vyhledávání v seznamech

slova a pojmy
význam slov, porovnávání významů slov

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

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

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

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

porovnávání a třídění slov podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru rozlišuje slovní druhy v základním tvaru slovní druhy, zařazování slov v základním tvaru ke 
slovním druhům

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné určuje mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves mluvnické kategorie sloves: osoba, číslo, čas
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gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves

mluvnické kategorie podstatných jmen: pád, číslo, rod

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

skloňuje a časuje Tvarosloví- slovní druhy

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

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

Tvarosloví- slovní druhy

věta jednoduchá, spojování vět do jednoduchých 
souvětí

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

spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 
spojkami a jinými spojovacími výrazy

spojky a jiné spojovací výrazy
věty podle postoje mluvčíhoČJL-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 podle postoje mluvčího a k 
jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové 
prostředky

interpunkční znaménka - tečka, vykřičník, otazník

vyjmenovaná slovaČJL-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

odůvodňuje a píše správněv i/y po tvrdých a měkkých 
souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech

slova příbuzná

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

dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev skupiny bě, pě, vě, mě (mimo morfologický šev)

vlastní jména míst - obce, řeky, horyČJL-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

velká písmena na začátku věty a v typických případech 
vlastních jmen osob, zvířat a místních psaní nejčastějších přejatých slov

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném volně reprodukuje přečtený nebo slyšený literární text dramatizace
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frázování a tempu literární texty přiměřené věku
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku

účastní se dramatizací, přijímá role přednes vhodných literárních textů

vlastní výtvarný doprovodČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu vytváří vlastní ilustrace k literárním textům
rozvoj čtenářství

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 
literární texty přiměřené věku

dramatizace

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

orientuje se v pojmech básník, spisovatel, kniha, čtenář spisovatel, básník, divadelní představení, herec

literární druhy - poezie, próza, dramaČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

odlišuje pohádku od ostatních vyprávění, pozná 
básničku literární žánry báseň, pohádka, povídka, divadelní hra

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

poznává a navštěvuje divadelní představení spisovatel, básník, divadelní představení, herec

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

zábavně a poutavě reprodukuje přečtený text rozbor básně, počty slok, veršů, rýmy...

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

dokáže zdramatizovat úryvky z díla tvořivé činnosti s literárním textem

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

doplňuje literární text výtvarným dílem tvořivé činnosti s literárním textem

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

Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché.
Zdokonalování techniky čtení.
Porozumění věkově přiměřeným textům.
Technika mluveného projevu –dýchání, tvoření hlasu, tempo, plynulost, zvukové prostředky řeči – intonace, hlasitost, přízvuky. 
Základní hygienické návyky- správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem. 
Zvuková a grafická podoba slov.
Výslovnost souhláskových skupin.
Výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek.
Spisovná a nespisovná výslovnost.
Modulace souvislé řeči - intonace, přízvuky, hlasitost, tempo.
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Slova a pojmy
Abeceda, řazení slov podle abecedy.
Vyhledávání v seznamech.
Význam slov, porovnávání významů slov.
Slova souznačná a protikladná.
Slovní druhy, zařazování slov v základním tvaru ke slovním druhům. 
Vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Praktické naslouchání - zdvořilé, ohleduplné, kontakt s partnerem.
Jazykolamy, řečová cvičení.
Správná výslovnost, poznávání chyb ve výslovnosti.
Věcné naslouchání - pozorné, soustředěné, aktivní reakce na mluvčího.
Interpunkční znaménka - tečka, vykřičník, otazník.
Přednes vhodných literárních textů
Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Role mluvčího a posluchače, střídání rolí.
Zážitkové naslouchání.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Věta jednoduchá, spojování vět do jednoduchých souvětí.
Spojky a jiné spojovací výrazy.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Technika psaní- úhledný, čitelný, přehledný písemný projev.
Docvičování tvarů psacího písma.
Opisy, přepisy.
Málo používaná písmena. 
Přednes vhodných literárních textů
Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu.
Dramatizace.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Komunikační žánry
- vypravování podle osnovy
- vypravování podle obrazového materiálu
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- vypravování podle vlastních zážitků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Základní komunikační pravidla - oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí,zdvořilé vystupování.
Výběr jazykových prostředků.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Žánry písemného projevu- vypravování podle osnovy, popis zvířete, popis předmětu, omluvenka, blahopřání.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Rozbor básně, počty slok, veršů, rýmy,...
  

Český jazyk a literatura 4. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 4. ročník
• --> Výtvarná výchova - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník
• --> Tělesná výchova - 4. ročník
• --> Matematika - 4. ročník
• --> Přírodověda - 4. ročník
• --> Vlastivěda - 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

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

ví, co obsahuje dodržování správné techniky čtení praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé

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

podle svých schopností přečte předem připravený text 
správnou technikou čtení

uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky 
čtení
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ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas

po tichém čtení je schopen reprodukovat text - zachytí 
posloupnost děje

tiché čtení - schopnost reprodukce posloupnosti děje

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

čte s porozuměním textu čtení s porozuměním

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

snaží se přednes čteného textu čtení s přednesem

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

dodržuje hygienické návyky při čtení hygienické návyky při čtení

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

rozumí pojmům podstatné a okrajové informace čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 
nahlas

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

ve vhodné úpravě zaznamená s pomocí učitele 
podstatné informace

používá čtení jako zdroj informací, vyhledává a pracuje 
s textem

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

začíná používat slovník a encyklopedii používá literární slovník, encyklopedie

praktické naslouchání - zdvořilost, ohleduplnost, 
kontakt s partnerem
věcné naslouchání - pozorné, soustředěné, aktivní

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

je ohleduplný a zdvořilý k partnerovi, navazuje s ním 
kontakt

role mluvčího a posluchače,střídání rolí
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení

odliší od sebe jednoduché druhy sdělení posuzování úplnosti jednoduchého sdělení

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

při naslouchání je pozorný, ohleduplný, aktivní, zná roli 
mluvčího a posluchače,

zážitkové naslouchání

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

uvědomuje si střídání rolí zážitkové naslouchání

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

rozliší podstatná fakta ve sdělení, v případě potřeby 
využívá kladení otázek

zážitkové naslouchání

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

snaží se správně sdělení reprodukovat zážitkové naslouchání

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého pojmenuje situace, které může nesprávně reprodukce přiměřeně složitého sdělení, reprodukce 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

44

Český jazyk a literatura 4. ročník

podstatných fakt, kladení otázeksdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta reprodukovaný obsah sdělení způsobit
záznam slyšeného projevu

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

sděluje své dojmy a pocity zážitkové naslouchání

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

používá základní komunikační pravidla komunikační pravidla: oslovení, zahájení a ukončení 
dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé 
vystupování

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

dokáže správně oslovit, zahájit i ukončit dialog i 
telefonický rozhovor

komunikační žánry - dialog, telefonický rozhovor, 
vzkaz na záznamníku, vypravování vlastních zážitků, 
popis

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

rozpozná odlišné vedení a obsah telefonického 
rozhovoru (přivolání pomoci, linka bezpečí, běžný 
hovor, manipulativní hovor – cizí osoba)

komunikační pravidla: oslovení, zahájení a ukončení 
dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé 
vystupování

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

pozná, když uslyší záznamník, ví,kdy začít se zanecháním 
vzkazu

komunikační pravidla: oslovení, zahájení a ukončení 
dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé 
vystupování

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

vyjmenuje, kde a jakým způsobem se setkává s 
reklamou

reklamy

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

podle vlastních zkušeností a znalostí odhaluje cíl 
reklamy, její manipulativnost

reklamy

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

zná a uvědoměle využívá techniku mluveného projevu žánry: Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, zpráva, 
vzkaz, oznámení, vypravování

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

odhadne, jak působí intonace, pauzy a tempo na jiného 
člověka

žánry: Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, zpráva, 
vzkaz, oznámení, vypravování

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

vyjadřuje se podle svého komunikačního záměru a 
komunikační situace

žánry: Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, zpráva, 
vzkaz, oznámení, vypravování

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

rozliší spisovnou a nespisovnou výslovnost spisovná a nespisovná výslovnost

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

zná situace, kde by se měl spisovný jazyk používat výběr vhodných jazykových prostředků podle 
komunikační situace
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ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry

podle daného návodu napíše obsahově i formálně 
správně vzkaz, oznámení, pozvánku i zprávu

žánry písemného projevu - vzkaz, oznámení, pozvánka, 
zpráva, vypravování, popis, dopis,

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

umí číst tiskopisy, uvědomuje si potřebnost a důležitost 
uváděných údajů

jednoduché tiskopisy – dotazník, přihláška

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

zná a dodržuje techniku psaní, především úhlednost a 
čitelnost

technika psaní - úhledný, přehledný, čitelný písemný 
projev

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

dodržuje hygienické návyky při psaní hygienické návyky při psaní

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

kontroluje písemný projev kontrola vlastních textů

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

rozpozná základní části osnovy vyprávění, s pomocí 
učitele vytváří a zapisuje podrobněji její jednotlivé části

základní části osnovy

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

dokáže předložené osnovy využívat využívání osnovy při psaní vypravování, popisu, dopisu

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

seznámí se s odlišnostmi mezi vyprávěním, popisem a 
dopisem, získané informace prakticky dokáže využít využívání osnovy při psaní vypravování, popisu, dopisu

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

začíná využívat informace ze slovníku a encyklopedie vypisování jednoduchých údajů ze slovníku a 
encyklopedie

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

orientuje se v uváděných pojmech a dokáže je od sebe 
odlišit i využívat

antonyma,synonyma, homonyma

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

naznačí stavbu slova – kořen, předponu a příponovou 
část

stavba slova - kořen, předpona, přípona

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

učí se správně využívat stavbu slova při dělení slov v 
příponové části

dělení slov na konci řádku

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

odlišuje při skloňování a časování koncovku rozlišení přípony a koncovky při skloňování a časování

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a zná správné otázky a další pomůcky při rozlišování rozlišování zvratných sloves
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využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

slovních druhů a používá je

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

skloňuje a časuje slova,uvědomuje si gramaticky 
správné tvary

časování sloves

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

určuje základní mluvnické kategorie, zvratná slovesa mluvnické kategorie: osoba,číslo, čas

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

diferencuje slova ohebná a neohebná slovní druhy

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

rozliší slova spisovná a nespisovná spisovné a nespisovné tvary slov

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

zachytí nespisovné tvary slov i odlišnou výslovnost 
samohlásek,souhlásek a souhláskových skupin

odlišná výslovnost hlásek v nespisovných tvarech slov

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

vyhledá úplnou základní skladební dvojici ve větě 
jednoduché a označí ji základ věty

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

pozná věty jednoduché, které nemají úplnou základní 
skladební dvojici a určí jejich základ

neúplná základní skladební dvojice

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

orientuje se v pořádku slov ve větě pořádek slov ve větě

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

podle počtu sloves bezpečně rozliší větu jednoduchou 
od souvětí

věta jednoduchá a souvětí

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

podle počtu sloves spočítá počet vět v souvětí určování počtu vět v souvětí

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

všímá si spojovacích výrazů věta jednoduchá a souvětí

spojky a jiné spojovací výrazy v souvětíČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje

pozná nevhodný výběr spojovacího výrazu v závislosti 
na smysluplnosti sdělení obměna spojek a spojovacích výrazů
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ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách

přiřazuje k vyjmenovaným slovům i slova příbuzná – 
odůvodní pravopis

vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná

předpony od-, nad-, před-, pod-,
roz-, bez-

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

učí se využívat pomůcky při řešení správného pravopisu 
– např. Pravidla českého pravopisu

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

vysvětlí pravidlo psaní předložek z, s (2. a 7. pád) psaní předložek z, s

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

zeměpisné názvy vlastní jména nejvýznamnějších hor, řek, států

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

orientuje se ve správném psaní koncovek sloves v 
přítomném čase

morfologický pravopis - koncovky podstatných jmen 
podle vzorů slovesa v přítomném čase

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

řeší správně shodu přísudku s podmětem v psaném 
projevu

syntaktický pravopis - shoda přísudku s holým 
podmětem v jednoduchých případech
zážitkové čtení a naslouchání - získávání pocitů a 
dojmů

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

pojmenovává své dojmy z četby, učí se je vyjadřovat 
slovně, výtvarně i dramaticky

vyjadřování zážitků slovně, písemně, kresbou, 
dramatizací

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

získává vztah k literatuře a čte knihy podle vlastního 
zájmu při poslechu i četbě literárních textů

rozvoj čtenářství

tvořivé činnosti s literárním textemČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

přednáší vhodné literární texty
přednes básní a prózy

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

před ostatními spolužáky dokáže reprodukovat předem 
připravený text

volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu

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

podle zadané osnovy napíše literární text na dané téma vlastní tvořivé psaní

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

účastní se dramatizací a přijímá role dramatizace-nácvik hříčky,scénky

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

vytváří vlastní ilustrace k literárním textům vlastní výtvarný doprovod k literárním textům

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

rozlišuje pojmy umělecký a neumělecký text umělecké a neumělecké texty
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ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů

pojmenovává na základě nabídky různé typy 
uměleckých a neuměleckých textů

základní charakteristika uměleckých a neuměleckých 
textů, jejich rozlišnosti
základní literární pojmyČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 

používá elementární literární pojmy
zná základní literární druhy

literární druhy – poezie, próza, drama
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

odliší od sebe pohádku, bajku a povídku literární žánry – báseň, pohádka, bajka, povídka

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

používá a dovede vysvětlit pojmy spisovatel, básník, 
báseň próza

spisovatel, básník, báseň, próza

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

vyznačí v básni slova, která se rýmují verš, rým, přirovnání

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

odlišuje pojmy rým - verš verš, rým, přirovnání

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

na základě vlastních zkušeností objasní rozdílnou roli 
herce a režiséra

divadelní přestavení, herec, režisér

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

využívá k četbě časopisy pro děti časopisy pro děti

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

navštěvuje knihovnu časopisy pro děti

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

orientuje se ve filmových a televizních produkcích pro 
děti

film a televize

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

Vytváření osnovy.
Základní části osnovy.
Využívání osnovy při psaní vypravování, popisu, dopisu.
Vypisování jednoduchých údajů ze slovníku a encyklopedie.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu- vlastní tvořivé psaní.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Praktické naslouchání- zdvořilost, ohleduplnost, kontakt s partnerem.
Posuzování úplnosti jednoduchého sdělení.
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Základní komunikační pravidla- střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování, oslovení, zahájení a ukončení dialogu
Kontrola vlastních textů
Hygienické návyky při psaní.
Žánry písemného projevu- vzkaz, oznámení, pozvánka, zpráva, vypravování, popis, dopis,jednoduché tiskopisy, dotazník, přihláška.
Mluvnické kategorie: pád, číslo, rod, vzor.
Spisovné a nespisovné tvary slov.
Odlišná výslovnost hlásekv nespisovných tvarech slov.
Zážitkové čtení a naslouchání- získávání pocitů a dojmů.
Vyjadřování zážitků.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Věcné čtení- čtení jako zdroj informací.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Komunikační žánry- dialog, telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku, vypravování vlastních zážitků, popis.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Čtení vyhledávací (klíčová slova a věty).
Záznam podstatných informací.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Časopisy pro děti.
Film a televize.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Praktické čtení- pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé.
Uvědomělé hlasité čtení- dodržování správné techniky čtení.
Tiché čtení- schopnost reprodukce posloupnosti děje.
Čtení s porozuměním.
Čtení s přednesem.
Hygienické návyky při čtení.
Slovní zásoba - slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma,synonyma, homonyma.
Reprodukce přiměřeně složitéhosdělení, reprodukce podstatnýchfakt, kladení otázek.
Záznam slyšeného projevu.
Zážitkové naslouchání.
Stavba slova- kořen, předpona, přípona.
Dělení slov na konci řádku.
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Rozlišení přípony a koncovky při skloňování a časování.
Slovní druhy ohebné a neohebné.
Skloňování podstatných jmen.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Základní skladební dvojice.
Neúplná základní skladební dvojice.
Základ věty.
Pořádek slov ve větě.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Literární slovník, encyklopedie.
Praktické naslouchání - zdvořilé, ohleduplné, kontakt s partnerem.
Věcné naslouchání- pozorné, soustředěné, aktivní reakce na mluvčího.
Role mluvčího a posluchače, střídání rolí.
Zážitkové naslouchání.
Výběr vhodných jazykovýchprostředků podle komunikační situace.
Spisovná a nespisovná výslovnost.
Časování sloves.
Mluvnické kategorie: osoba,číslo, čas.
Rozlišování zvratných sloveskoncovky podstatných jmen podle vzorů slovesa v přítomném čase.
Pravidla českého pravopisu.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Reklamy.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Vlastní výtvarný doprovod k literárním textům.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Základní literární pojmy
- literární druhy – poezie, próza, drama
- literární žánry – báseň, pohádka, bajka, povídka
- spisovatel, básník, báseň, próza
- verš, rým, přirovnání
- divadelní přestavení, herec, režisér.
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Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 5. ročník
• --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Výtvarná výchova - 5. ročník
• --> Hudební výchova - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník
• --> Informatika - 5. ročník
• --> Přírodověda - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník
• --> Tělesná výchova - 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
praktické čtení - pozorné, plynulé přiměřeně rychlé, 
uvědomělé hlasité čtení, tiché čtení

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

čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 
nahlas

pozorné čtení
zdokonalování techniky čteníČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 

texty potichu i nahlas
stále zdokonaluje techniku čtení

porozumění čteným textům
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas

pozná orientační prvky v textu znalost orientačních prvků v textu

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

snaží se číst s přednesem čtení s přednesem

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

dodržuje hygienické návyky při čtení hygienické návyky při čtení

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

vybere z nabídky slov klíčová slova (k zadanému textu) vyhledávací – rozlišení podstatných a okrajových 
informací záznam podstatných informací
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ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává

rozhodne, které informace jsou nepodstatné pro smysl 
textu

věcné čtení - čtení jako zdroj informací čtení

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

vypíše požadovanou informaci z textu vyhledávací – rozlišení podstatných a okrajových 
informací záznam podstatných informací

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

utřídí přečtené informace, vybere podstatná fakta vyhledávací – rozlišení podstatných a okrajových 
informací záznam podstatných informací

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

posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení posuzování úplnosti nebo neúplnosti jednoduchého 
sdělení

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

sestaví jednoduchý slohový útvar (zpráva, vzkaz, 
oznámení, pozvánka, adresa)

posuzování úplnosti nebo neúplnosti jednoduchého 
sdělení

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

posoudí, zda náležitosti daného slohového útvaru jsou 
(ne)úplné

posuzování úplnosti nebo neúplnosti jednoduchého 
sdělení

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

sestaví z vět na základě časové a příčinné souvislosti 
příběh, sdělení

posuzování úplnosti nebo neúplnosti jednoduchého 
sdělení

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

vybere z nabídky větu, která je vhodná jako závěr k 
ukázce

posuzování úplnosti nebo neúplnosti jednoduchého 
sdělení

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

vyslechne sdělení a reprodukuje, napíše jeho obsah, 
smysl

reprodukce obsahu slyšeného projevu

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

vyslechne vzkaz a reprodukuje ho další osobě reprodukce obsahu slyšeného projevu

zaznamenávání slyšeného projevu
reakce otázkami

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

zaznamená slyšený projev a reaguje na něj otázkami

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

sděluje své dojmy z naslouchání zážitkové naslouchání

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

vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá 
vzkaz na záznamníku

komunikační žánry - dialog, telefonický rozhovor, 
vzkaz na záznamníku, zpráva, oznámení, vypravování

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

dokáže ústně podat zprávu a oznámení komunikační žánry - dialog, telefonický rozhovor, 
vzkaz na záznamníku, zpráva, oznámení, vypravování
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vyslechne sdělení a reprodukuje, napíše jeho obsah, 
smysl

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

umí vypravovat

vyslechne vzkaz a reprodukuje ho další osobě
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku

dodržuje základní komunikační pravidla základní komunikační pravidla - střídání rolí mluvčího a 
posluchače, zdvořilé vystupování

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

rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě klamavá reklama

základy techniky mluveného projevu
vyjadřování závislé na komunikačním záměru

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

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

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

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

vyjadřování závislé na komunikační situaci

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

rozliší ve slyšené ukázce (ne)spisovnou výslovnost (sme, 
vo tom, dyž,..)

vyjadřování závislé na komunikační situaci

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

využívá spisovnou výslovnost při veřejné komunikační 
situaci

vyjadřování závislé na komunikační situaci

žánry: adresa, blahopřání, pozdrav, omluvenka, 
oznámení, pozvánka, inzerát, dopis

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

píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 
komunikační žánry

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

odliší popis od vyprávění komunikační žánry - zpráva, oznámení, dopis, popis, 
inzerát, tiskopisy – dotazník, dotazník, přihláška

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

pozná rozdíl mezi soukromým a úředním dopisem komunikační žánry - zpráva, oznámení, dopis, popis, 
inzerát, tiskopisy – dotazník, dotazník, přihláška

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

zdokonaluje techniku psaní popis, vyprávění

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

sestaví popis předmětu (zvířete) a popis pracovního 
postupu

popis, vyprávění

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

napíše soukromý dopis se všemi náležitostmi komunikační žánry - zpráva, oznámení, dopis, popis, 
inzerát, tiskopisy – dotazník, dotazník, přihláška
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ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry

v ukázce dopisu doplní, co chybí komunikační žánry - zpráva, oznámení, dopis, popis, 
inzerát, tiskopisy – dotazník, dotazník, přihláška
vyprávění
vytváření osnovy

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

sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří 
krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením 
časové posloupnosti vytváření vlastního vyprávění s dodržováním časové 

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

porovnává významy slov, zvláště stejného nebo 
podobného významu

slova jednovýznamová a mnohovýznamová, 
antonyma,synonyma, homonyma

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

vybere z nabídky slovo, které má významem nejblíže k 
zadanému slovu

slova jednovýznamová a mnohovýznamová, 
antonyma,synonyma, homonyma

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

nahradí v textu slovo slovem významem protikladným, 
významem stejným nebo podobným, citově 
zabarveným, nespis. slovo slovem spisovným

slova jednovýznamová a mnohovýznamová, 
antonyma,synonyma, homonyma

slovní zásoba a tvoření slov
stavba slova- kořen, část předponová, příponová, 
koncovka

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

vyhledá v textu slovo vícevýznamové, vysvětlí další 
významy

přídavná jména odvozená od podstatných jmen
stavba slova - kořen, předpona, přípona, koncovkaČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 

předponovou a koncovku
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou 
a koncovku slova příbuzná

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

určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v 
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném 
projevu

slovní druhy ohebné i neohebné

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

určuje mluvnické kategorie podstatných jmen podstatná jména - mluvnické kategorie – pád, číslo, 
rod vzor

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

určuje mluvnické kategorie sloves slovesa - mluvnické kategorie – osoba, číslo, způsob 
(oznamovací, rozkazovací), čas

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

pozná zvratné sloveso poznávání zvratných sloves
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mluveném projevu
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu

rozliší slovesné tvary jednoduché a složené slovesné tvary

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

rozlišuje přídavná jména tvrdá a měkká přídavná jména - rozlišení přídavných jmen tvrdých a 
měkkých

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

rozliší slova spisovná a nespisovná spisovné a nespisovné slov

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

zachytí nespisovné tvary slov i odlišnou výslovnost 
samohlásek,souhlásek a souhláskových skupin

spisovné a nespisovné slov

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

vyhledá v textu nespis. tvar podst. a př. jména a slovesa 
a nahradí spisovným tvarem

spisovné a nespisovné slov

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

doplní zadaný tvar podst. jm. do věty tak, aby to bylo 
mluvnicky a pravopisně správně (1. a 4. p. r. m. ž.)

spisovné a nespisovné slov

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

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

základní skladební dvojice

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

vyhledá ve větě zákl. skl. dvojici (podmět (ne)vyjádřený, 
nekolikanás.)

skladba - věta jednoduchá a souvětí, větné členy

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

vyhledá ve větě určovací skladební dvojici bez 
terminologie

skladba - věta jednoduchá a souvětí, větné členy

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

podle počtu sloves bezpečně rozliší větu jednoduchou 
od souvětí

věta jednoduchá a souvětí

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

podle počtu sloves spočítá počet vět v souvětí, všímá si 
spojovacích výrazů

určování počtu vět v souvětí

spojky a jiné spojovací výrazy v souvětíČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje

pozná nevhodný výběr spojovacího výrazu v závislosti 
na smysluplnosti sdělení obměna spojek a spojovacích výrazů

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

přiřazuje k vyjmenovaným slovům i slova příbuzná – 
odůvodní pravopis

lexikální pravopis - vyjmenovaná slova a slova s nimi 
příbuzná



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

56

Český jazyk a literatura 5. ročník

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

učí se využívat pomůcky při řešení správného pravopisu 
– např. Pravidla českého pravopisu

pravidla českého pravopisu

psaní předložek z, sČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách

vysvětlí pravidlo psaní předložek z, s (2. a 7. pád)
předpony od-, nad-, před-, pod-, roz-, bez-

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

zeměpisné názvy vlastní jména nejvýznamnějších hor, řek, států

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

orientuje se ve správném psaní koncovek sloves v 
přítomném čase

morfologický pravopis - koncovky podstatných jmen 
podle vzorů slovesa v přítomném čase

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

řeší správně shodu přísudku s podmětem v psaném 
projevu

syntaktický pravopis - shoda přísudku s holým 
podmětem v jednoduchých případech

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

pojmenovává své dojmy z četby, učí se je vyjadřovat 
slovně, výtvarně i dramaticky

vyjadřování zážitků slovně, písemně, kresbou, 
dramatizací
zážitkové čtení a naslouchání - získávání pocitů a 
dojmů

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

získává vztah k literatuře a čte knihy podle vlastního 
zájmu při poslechu i četbě literárních textů

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

přednáší vhodné literární texty přednes básní a prózy

tvořivé činnosti s literárním textemČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma

před ostatními spolužáky dokáže reprodukovat předem 
připravený text volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu

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

podle zadané osnovy napíše literární text na dané téma vlastní tvořivé psaní

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

účastní se dramatizací a přijímá role dramatizace-nácvik hříčky, scénky

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

vytváří vlastní ilustrace k literárním textům vlastní výtvarný doprovod k literárním textům

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

rozlišuje pojmy umělecký a neumělecký text verš, rým, bajka, povídka, přirovnání, spisovatel, 
básník, čtenář, herec, režisér

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

pojmenovává na základě nabídky různé typy 
uměleckých a neuměleckých textů

verš, rým, bajka, povídka, přirovnání, spisovatel, 
básník, čtenář, herec, režisér

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

rozhodne, u kterého druhu/žánru je úryvek – řešení v 
nabídce (úryvek z poezie, komiksu, z naučného text: 

verš, rým, bajka, povídka, přirovnání, spisovatel, 
básník, čtenář, herec, režisér
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encyklopedie, z návodu k použití, z pohádky)
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů

rozzhodne, zda ukázka je pohádka, pověst nebo bajka základní literární pojmy - báseň, pohádka, divadelní 
představení,

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

rozhodne, zda ukázka je poezie nebo próza základní literární pojmy - báseň, pohádka, divadelní 
představení,

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

zná základní literární druhy báseň, pohádka, divadelní představení

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

odliší od sebe pohádku, bajku a povídku báseň, pohádka, divadelní představení

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

používá a dovede vysvětlit pojmy spisovatel, básník, 
báseň próza

spisovatel, básník, čtenář, herec, režisér

báseň, pohádka, divadelní představeníČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

vyznačí v básni slova, která se rýmují; odlišuje pojmy 
rým - verš spisovatel, básník, čtenář, herec, režisér

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

na základě vlastních zkušeností objasní rozdílnou roli 
herce a režiséra

spisovatel, básník, čtenář, herec, režisér

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

využívá k četbě časopisy pro děti báseň, pohádka, divadelní představení

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

navštěvuje knihovnu báseň, pohádka, divadelní představení

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

orientuje se ve filmových a televizních produkcích pro 
děti

film

verš, rýmČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

dokáže rozhodnout, zda ukázka je poezie nebo próza
bajka, povídka, přirovnání

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

Praktické čtení- pozorné, plynulé přiměřeně rychlé, uvědomělé hlasité čtení, tiché čtení,pozorné čtení.
Zdokonalování techniky čtení.
Zaznamenávání slyšeného projevu.
Reakce otázkami.
Zapamatování podstatných fakt.
Reprodukce obsahu slyšeného projevu.
Slova jednovýznamová a mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma.
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Stavba slova- kořen, předpona, přípona,koncovka, slova příbuzná.
Slovní druhy ohebné i neohebné.
Podstatná jména- mluvnické kategorie – pád, číslo,rod vzor.
Přídavná jména- rozlišení přídavných jmen tvrdých a měkkých.
Slovesa- mluvnické kategorie – osoba, číslo, způsob (oznamovací, rozkazovací), čas.
Poznávání zvratných sloves.
Jednoduché a složené slovesné tvary.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Upevňování techniky psaní- dodržování základních hygienických návyků při psaní.
Zásady spisovné výslovnosti.
Modulace souvislé řeči - tempo, intonace, přízvuk.
Výslovnost nejpoužívanějších cizích slov.
Syntaktický pravopis - shoda přísudku s holým podmětem v jednoduchých případech.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Základní komunikační pravidla- střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Vytváření vlastního vyprávění.
Tvořivé činnosti s literárním textem- přednes básní a prózy, dramatizace-nácvik hříčky, scénky.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikační žánry- dialog, telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku, zpráva, oznámení, vypravování.
Základy techniky mluveného projevu- vyjadřování závislé na komunikačním záměru.
Mimojazykové prostředky řeči.
Syntaktický pravopis - shoda přísudku s holým podmětem v jednoduchých případech.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Základní skladební dvojice.
Podmět holý a rozvitý.
Přísudek holý a rozvitý.
Část podmětová a část přísudková v neúplných základních skladebních dvojicích.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu - vlastní tvořivé psaní.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Věcné naslouchání- pozorné, soustředěné, s aktivní reakcí na mluvčího,posuzování úplnosti nebo neúplnosti jednoduchého sdělení.
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Komunikační žánry- zpráva, oznámení, dopis, popis, inzerát, tiskopisy – dotazník, dotazník, přihláška.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Vlastní výtvarný doprovod k literárním textům.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Vyprávění.
Vytváření osnovy.
Vytváření vlastního vyprávění s dodržováním časové posloupnosti.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Reklamy.
   

5.2 Anglický jazyk

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 3 3 3 0 0 0 0 9
 Povinný Povinný Povinný   

  

Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru cizí 

jazyk.
Vyučovací předmět anglický jazyk je zařazen samostatně na prvním stupni v hodinové dotaci: ve 3. – 5. 
ročníku 3h týdně.
Výuka probíhá od 3. ročníku a důraz je kladen především na schopnost základní komunikace a  porozumění 
v oblastech blízkým dětem. V  3. ročníku  je pozornost věnována především mluvenému slovu a schopnosti 
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reagovat na pokyny a  modelové komunikační situace. Jazykové dovednosti poslechu a mluvení jsou 
upřednostněny před psaním, čtením a znalostmi gramatiky.
     Ve 4. až 5. ročníku se žáci učí dále rozvíjet schopnost komunikace a také rozumět psanému textu a 
aplikaci jednoduchých gramatických jevů. Žáci se začínají seznamovat s jednoduchými reáliemi anglicky 
hovořících zemí. Hodnocení žáka sleduje jeho schopnost reagovat na pokyny, dorozumět se  a vést 
rozhovor v běžných jednoduchých situacích a hovořit o základních praktických tématech. Ve 4. až 5. ročníku 
je hodnocení také založeno na výsledcích testů a míry zapojení do spolupráce. 
     U žáků se SPU je kladen důraz především na mluvený projev a dovednost dorozumět se.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Cizí jazyk

Kompetence k učení:
Je rozvíjena tím, že nabízí žákům řadu aktivačních metod, např. práci s textem, cizojazyčnou beletrií, 
hledání ve slovníku, poslech autentického textu, dále všechny konverzační metody, kooperativní výuku, 
projektovou formu výuky, tématickou výuku, vyučování „ve stanicích“ zpracování referátů, motivační hry, 
písně, využívá modelu evokace, učení a reflexe, dává prostor pro sledování vlastního pokroku používáním 
jazykového portfolia, předkládá různé možnosti učení slovní zásobě – např. „rodiny slov“, skládání slov, 
využití protikladů.
Kompetence k řešení problémů:
Je rozvíjena tím, že vede žáky k porovnávání a odvozování problémů, např. hledáním souvislostí, 
společných či rozdílných znaků reálií ČR a cizojazyčných zemí, k aplikaci stávajících jazykových pravidel pro 
vyvozování složitějších gramatických jevů, předkládá žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů o 
cizojazyčných zemích při práci s internetem, časopisy, výkladovými slovníky, s mapou, s autentickými 
materiály – prospekty atd.
Kompetence komunikativní:
Je rozvíjena tím, že nabízí a vytváří žákům dostatek možností k mluvenému projevu prací ve dvojicích, 
skupinách, rozhovory v rolích, modelových situacích, tlumočením, ale i k četbě a poslechu.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence sociální a personální:
Při výuce jazyka pěstuje v žácích národní identitu a zároveň příslušnost k EU, evropskému a světovému 
společenství tím,, že seznamuje žáky s reáliemi, kulturními tradicemi ostatních zemí EU besedami.
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Kompetence občanské:
Je rozvíjena tím, že poskytuje žákům dostatek modelových situací k prokázání praktických jazykových 
dovedností, k prokázání hrdosti na svoji zem a odstranění jazykových bariér při tématické výuce, tlumočení, 
vyžívá vlastních zkušeností žáků z cestování při diskusích.

Kompetence pracovní:
Vede žáky k propojení jednotlivých jazykových znalostí a dovedností k praktickému ovládání jazyka tím, že 
vytváří prostor pro tlumočení nebo zpracování referátů.

  

Anglický jazyk 3. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Hudební výchova - 3. ročník
• --> Výtvarná výchova - 3. ročník
• --> Pracovní činnosti - 3. ročník
• --> Tělesná výchova - 3. ročník
• --> Matematika - 3. ročník
• --> Český jazyk a literatura - 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
zvuková a grafická podoba slova (pasivně fonetické 
znaky)
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov.

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

vybaví si slovní zásobu v daných okruzích

žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 

představí se a zeptá se na jméno (křestní jméno, 
příjmení)

základní fráze - What is your name? My name is …
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Anglický jazyk 3. ročník

výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
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

umí pozdravit, rozloučit se, vyjádřit souhlas a nesouhlas, 
umí poděkovat

pozdravy, odpovědi ano,ne How are you?

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

používá český jazyk ke zpracování informací a 
osvojování cizího jazyka

základní výslovnostní návyky.

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

reaguje na základní pokyny a příkazy v anglickém jazyce základní fráze - What is your name? My name is …

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

pozdraví a poděkuje žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu 
probíraných tematických okruhů a umí ji používat

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

rozumí jednoduchým pokynům ve třídě žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu 
probíraných tematických okruhů a umí ji používat

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu

napíše krátká sdělení snaží se pracovat se slovníkem

Lidské tělo
Abeceda
Kalendářní rok (svátky, dny v týdnu, hodiny)
Barvy
Čísla 1 – 20 (How old are you?
What is your telephone number?
Bingo

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

utvoří jednoduchou větu, zápor a otázku

témata - Haloween, Vánoce, hračky, jídlo, oblékání, 
nakupování, ovoce a zelenina

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

pojmenuje a napíše školní potřeby a základní vybavení 
třídy, udá jejich barvu a počet

tématické okruhy- Domov, Rodina (Who is this?), 
Škola (What is this? This is a … ) a třída

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

vyjmenuje členy rodiny, dokáže se na ně zeptat a popsat 
je

tématické okruhy- Domov, Rodina (Who is this?), 
Škola (What is this? This is a … ) a třída
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Anglický jazyk 3. ročník

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

vytvoří sám množné číslo pravidelných a některých 
nepravidelných podstatných jmen

množné číslo pravidelných podstatných jmen

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

vyčasuje sloveso „být“ v jednotném a množném čísle tématické okruhy- Domov, Rodina (Who is this?), 
Škola (What is this? This is a … ) a třída

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

vytvoří záporné formy slovesa ve všech osobách tématické okruhy- Domov, Rodina (Who is this?), 
Škola (What is this? This is a … ) a třída

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

klade otázky s daným slovesem a dokáže na ně 
odpovědět

tématické okruhy- Domov, Rodina (Who is this?), 
Škola (What is this? This is a … ) a třída

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

vybaví si a reprodukuje anglickou abecedu pracuje s abecedou

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

orientuje se a používá slovníček v učebnici pracuje s abecedou

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

píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 
předlohy

přání

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

Tématické okruhy: Halloween a Vánoce 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Snaží se pracovat se slovníkem.
Žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu probíraných tematických okruhů.
Jídlo
Oblékání
Nakupování
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Anglický jazyk 3. ročník

Ovoce a zelenina
Abeceda
Kalendářní rok (svátky, dny v týdnu, hodiny)
Barvy
Čísla 1 – 20 (How old are you?)
What is your telephone number? 
Moje zvířátko
Vaření
Bingo 
Abeceda

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Zvuková a grafická podoba slova (pasivně fonetické znaky).
Základní výslovnostní návyky.
Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov.
Základní fráze 
 What is your name? 
 My name is … 
 Pozdravy: ano,ne 
 How are you? 
 Osobní zájmena

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu probíraných tematických okruhů a umí ji používat.
  

Anglický jazyk 4. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 4. ročník
• --> Matematika - 4. ročník
• --> Výtvarná výchova - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník
• --> Tělesná výchova - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Anglický jazyk 4. ročník

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností

vybaví si slovní zásobu daného tématu základní pokyny, příkazy, otázky - How are you?, How 
old are you?, What colour is it?, What is this?, Who is 
this?

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

pozdraví, rozloučí se, poděkuje, řídí se podle základních 
pokynů pro práci ve třídě, vyplní osobní údaje

pozdravy, rozloučení, poděkování

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

představí se, zeptá se na jméno, jak se druhé osobě daří 
a kolik mu je let

časování slovesa „to be“

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

dokáže se zeptat na předměty ve třídě, na jejich počet a 
barvu, dokáže sám tyto předměty popsat

základní pokyny, příkazy, otázky - How are you?, How 
old are you?, What colour is it?, What is this?, Who is 
this?

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

řekne, kde bydlí, dokáže pojmenovat a napsat místnosti dům, byt, místnosti

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

zná vybavení místností dům, byt, místnosti

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

vypráví o svém bytě či domě s použitím vazby „there is“, 
„there are“, s použitím této vazby se dokáže zeptat na 
vybavení domu či bytu svého kamaráda

dům, byt, místnosti

přivlastňovací zájmenaCJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 

zapojí se do jednoduchých rozhovorů
kladné a záporné odpovědi
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Anglický jazyk 4. ročník

osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu

člen určitý-„The“ a jeho gramatický význam

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

při popisu dokáže používat předložky on, in, under, next 
to

There is, there are, Is there…? Are there…?

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

seznamuje se s jednoduchými autentickými materiály reálie- Vánoce v anglicky mluvících zemích

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

dokáže vysvětlit základní rozdíly mezi tradiční oslavou u 
nás a v anglicky mluvících zemích

Vánoce

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

rozumí rozdílným vánočním zvykům ve Velké Británii a v 
USA

Vánoce

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

aplikuje slovní zásobu spojenou s vánoční tématikou reálie- Vánoce v anglicky mluvících zemích

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

vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům komiksy, jednoduché příběhy na daná témata, říkanky

ve třídě – pokyny ve třídě
člen neurčitý: a, an-jejich rozdílné použití ve větách a 
jejich gramatický význam. Základní předložky místa 
(on, in, under, next to, between

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

rozumí jednoduchým a krátkým textům z běžného 
životy, pokud má k dispozici vizuální oporu

vazba „there is there are“
umí používat základní slovní zásobu
vazba How many? How are you?

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů sestaví odpověď na jednoduchou otázku při konverzaci

stažené tvary v mluvené řeči
moje narozeninyCJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů reprodukuje krátkou konverzaci na známé téma
hračka – určení pozice hračky pomocí předložky

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

časování slovesa „I have got“CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

popíše osobu a členy rodiny, umí použít dostatek 
přídavných jmen kladné a záporné formy, otázky a krátké odpovědi

moje záliby
barvy a oblečení

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

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

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

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

můj domov

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

při popisu umí použít vazbu „I have got“, „I have not 
got“- umí se zeptat a odpovědět pomocí této vazby orientace v textu, překlad textu

vaření
ovoce a zelenina
domácí zvířata
části těla

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

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

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

zná názvy hraček, umí říci, jaká je jeho oblíbená hračka toys

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

umí vyjádřit, kde se věci nacházejí, vyjmenuje některé 
hračky ve svém pokoji a popíše, kde jsou

toys

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

dokáže jednoduše popsat svůj den můj den

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

popíše osobu a členy rodiny základní gramatické struktury a typy vět (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění)
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hry
záliby
moje rodina
dnes

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

sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času

ve městě
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře vyplní jednoduchý formulář a údaje v něm pravopis

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá

Můj domov.
Vyprávění dětí o zkušenostech a zážitcích ze světa.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Autentické ilustrativní materiály, krátké poslechové ukázky k tématům.
Témata:
Počítáme do dvaceti
Ve třídě – pokyny ve třídě, nábytek
Krátké texty k tématickým okruhům
Komiksy, jednoduché příběhy na daná témata, říkanky
Písně anglicky mluvících zemí.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Moje narozeniny.
  

Anglický jazyk 5. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 5. ročník
• --> Matematika - 5. ročník
• --> Výtvarná výchova - 5. ročník
• --> Hudební výchova - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník
• --> Informatika - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník
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Anglický jazyk 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Naše město
Popis domu
Školní rozvrh
Volný čas

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů vybaví si a používá slovní zásobu

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

využívá jednoduché autentické materiály k získávání 
potřebných informací

nákupy- ceny výrobků, potravin, plakátky, vývěsky

vyučovací předměty v angl. škole,rozvrh, prázdninyCJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým 
větám, např. na vývěskách, plakátech nebo v katalozích 
jednoduchého tématu

písničky, říkanky

tradice, zvyky (Vánoce, Velikonoce, Valentýn…)CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

čte krátké jednoduché texty
komiksy, krátké texty na daná témata

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

chápe obsah jednoduchých osobních dopisů
adresa

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

vyhledá konkrétní informace v jednoduchém textu, 
pochopí jejich smysl,dokáže se zeptat na konkrétní věc

při písemné i ústní reprodukci různých textů používá 
dané fráze a spojení

domov
rodina

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

při obměňování textu využívá známou slovní zásobu, 
fráze a spojení

škola
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povolání
jídlo
oblékání
nákupy
bydliště
kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v 
týdnu, hodiny)
zvířata, příroda a počasí
počítač, projekt
byt
lidské tělo

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

využívá synonyma, antonyma

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

doplní text podle kontextu zvládá jednoduchou společenskou konverzaci

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

seřadí věty podle obsahu představení blízkých osob (co chtějí, co mají rádi, 
zaměstnání)

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

vyhledává slovní zásobu ve slovníku čte krátké jednoduché texty a chápe obsah

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

snaží se o překlad textů čte krátké jednoduché texty a chápe obsah

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře vyplní jednoduchý formulář - osobní údaje pravopis
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Můj rozvrh
Můj volný čas - koníčky
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Čte krátké jednoduché texty.
Chápe obsah jednoduchých osobních dopisů.

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Naše město
Popis domu
Školní rozvrh
Volný čas
Počasí
Vybaví si a používá slovní zásobu daného tématu.
Vyučovací předměty v angl. škole, rozvrh, prázdniny.
Písničky, říkanky.

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Tradice, zvyky (Vánoce, Velikonoce, Valentýn…).
Využívá jednoduché autentické materiály k získávání potřebných informací.
Práce s textem, doplňování textu.
Orientace v plánku města, instrukce, jak se dostanu…, možnosti činností ve městě.
Vyhledá konkrétní informace v jednoduchém textu, pochopí jejich smysl,dokáže se zeptat na konkrétní věc.
   

5.3 Matematika

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

5 5 5 5 5 0 0 0 0 25
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

  

Název předmětu Matematika
Oblast Matematika a její aplikace
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Název předmětu Matematika
Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru 

Matematika a její aplikace.
Mezi hlavní cíle matematiky 1. období patří vnímání matematiky založeného především na aktivních 
činnostech a jejich použití v praktickém životě. Žáky postupně vedeme k získání matematické gramotnosti 
tak, aby si uvědomovali, že se matematika prolíná celým základním vzděláváním.
Žáci v ní mají získat početní dovednosti v oboru přirozených čísel do 1 000, aby si uměli poradit s 
praktickými úlohami denní potřeby, ve všech oblastech bez problémů rozpoznat příčiny a důsledky, odvodit 
nové skutečnosti, naučit se rýsovat, pracovat s tabulkami, vyhledávat informace, ověřovat pravdivost svých 
tvrzení.
Matematika by měla být postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků, potřeby počítat, kreslit, hrát si. 
Práce by měla být zajímavá a povzbuzující.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Matematika a její aplikace

Kompetence k učení:
Učí se metodám poznávání matematiky a využívá je v praktických činnostech tím, že učitel seznamuje žáky 
s několika různými postupy řešení a při výuce používá matematické termíny, znaky, symboly, rozvíjí 
kreativitu a učební dovednosti žáků, potřebné k samostatnému učení (makety peněz, matematické 
pomůcky), používá vhodné učební pomůcky (rýsovací potřeby, obrazový materiál, pracovní listy) a věnuje 
se dovednosti autokorekce chyb.

Kompetence k řešení problémů:
Učí se řešit problémové situace a úlohy běžného života tím, že žáci ověřují správnost řešení problémů, 
pokud možno prakticky. Volí vhodné postupy, přiměřené věku tím, že učitel žákům předkládá dostatečné 
množství vyřešených úloh a zadává dostatek úloh k samostatnému řešení, zadává úkoly k posílení 
schopnosti žáků využívat vlastních zkušeností, individuálního přístupu k problémům, znalosti kreativity při 
jejich řešení, předkládá modely matematických postupů, vede žáky k jejich porozumění a správnému 
používání.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence komunikativní:
Učí se užívat matematický jazyk včetně symboliky a na úrovni věku jej používat při řešení praktických 
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Název předmětu Matematika
příkladů a slovních úloh. Je veden k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování v matematice. Učí se 
stručně, přehledně sdělovat postup tím, že učitel dává prostor pro samostatné řešení zadaných problémů a 
jejich ústní a písemnou obhajobu, seznamuje žáky s historií matematiky, učí žáky aplikovat matematické 
postupy v praxi.    
Kompetence sociální a personální:
Je veden k osvojování dovedností kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů, pracuje ve 
skupině, pozitivně ovlivňuje řešení matematických úloh a učí se vzájemně spolupracovat se všemi žáky ve 
třídě, škole. Vytváří pozitivní představu o sobě samém tím, že učitel zadává dostatek úloh pro skupinu žáků 
a dává žákům  prostor objektivně hodnotit vlastní práci v kolektivu, vytváří partnerské vztahy učitel-žák a 
vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky, uplatňuje individuální přístup jak talentovaným žákům, tak i 
žákům s poruchami učení.
Kompetence občanské:
Učí se poznávat realitu života tím, že učitel vede žáky k uvědomění si odpovědnosti sám k sobě samému a 
rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh k soustavné sebekontrole při každém 
kroku postupu, k respektování věkových, intelektových, sociálních a etnických zvláštností žáků.
Kompetence pracovní:
Žáci se učí zpracovávat data získaná pozorováním a měřením tím, že učitel žáky seznámí s různými 
metodami zápisu naměřených hodnot, vede žáky k samostatnosti, k vytrvalosti a přesnosti, k vytváření 
dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušeností nebo pokusu k jejich ověřování, rozvíjí smysl pro 
povinnost (příprava na výuku).

  

Matematika 1. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 1. ročník
• --> Prvouka - 1. ročník
• --> Výtvarná výchova - 1. ročník
• --> Hudební výchova - 1. ročník
• --> Tělesná výchova - 1. ročník
• --> Pracovní činnosti - 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
vytváření představ o jednotlivých číslech na základě 
názoru

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

poznává jednotlivá čísla do 20 na základě názoru

přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 – 20
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

určí počet daného čísla do 10, do 20 určování čísel v řadě do 10, do 20

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

využívá matematické pomůcky pojmy před, za, hned před, hned za, postavení čísla v 
číselné řadě

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

porovnává čísla dané skupiny, porovnávání čísel v daném oboru a využívání matem. 
znaků a symbolů

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

využívá znaky větší, menší,= porovnávání čísel v daném oboru a využívání matem. 
znaků a symbolů
počítání a určování předmětů v daném souboru
využívání názorných pomůcek: dominové karty, 
kostky, počitadlo apod.

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

dokáže napsat i přečíst čísla 0 – 20

psaní jednotlivých čísel 0 – 20.
číselná osa, znázorňování čísel
určování čísel na číselné ose

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

umí číslo vyhledat , zapsat, porovnat na číselné ose

porovnávání čísel pomocí číselné osy
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose

využívá matematické znaky vyvození +, - na názorných příkladech

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

užívá číselnou osu ke sčítání, sčítání , odčítání čísel pomocí číselné osy

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na odčítání v oboru čísel do 20 vyvození +, - na názorných příkladech
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číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

umí zpaměti sčítat a odčítat do 5, do 10, do 20, v druhé 
desítce vychází z analogie 1.desítky

sčítání, odčítání do 5, do 10

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

sčítá a odčítá čísla do 20 bez přechodu desítky zápis příkladů, čtení, řešení písemně i zpaměti

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

zapisuje příklady a provádí zkoušky správnosti výpočtu zápis příkladů, čtení, řešení písemně i zpaměti

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

využívá komutativnosti zápis příkladů, čtení, řešení písemně i zpaměti

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

sestaví jednoduché slovní úlohy využívání početních situací v praktických činnostech

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

využívá matematických her k rozvoji matematických 
dovedností postavení členů ve skupině

orientace v čase, propojení s prvoukou.M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času

určí části dne, doba spánku, doba denní
určování časové jednotky –hodina v průběhu dne a 
noci, časový údaj – den, měsíc, rok
určení data a zápis – číselně, slovněM-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 

života
vyjmenuje dny v týdnu, měsíce, určí jejich pořadí

střídání ročních dob, měření teploty,porovnávání 
výsledků měření

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

řeší jednoduché slovní úlohy, čtení s porozuměním, řešení slovních úloh

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

provádí za pomocí učitele zápisy slovních úloh čtení s porozuměním, řešení slovních úloh

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

za pomocí učitele se orientuje na číselné ose vztahy o několik více, méně

čtení jednoduchých tabulekM-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel

určí místo v řadě
číslovky řadové

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

rozezná a určí základní rozdíly čtverce, obdélníku, určí je 
na krychli, kvádru

rovinné útvary krychle, kvádr, koule, jehlan

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše určí shodné a neshodné tvary základních útvarů základní geometrické tvary - čtverec, obdélník, 
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základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci

trojúhelník

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

zná významy slov velký, dlouhý, větší a opaky stavebnice- určování rovinných útvarů-kvádr, krychle

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

dokáže vymodelovat a určit souměrný útvar vyhledávání ve svém okolí, použití stavebnic, vytváření 
stavebních celků

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

vyhledá v prostoru, v rovině určitý geometrický útvar souměrné geometrické útvary a jejich modelování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Určení data a zápis – číselně, slovně.
Střídání ročních dob, měření teploty,porovnávání výsledků měření.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru.
Přirozená čísla 1-5, 6-10, 10 – 20.
Určování čísel v řadě do 10, do 20.
Pojmy před, za, hned před, hned za, postavení čísla v číselné řadě.
Počítání a určování předmětů v daném souboru.
Využívání názorných pomůcek: dominové karty, kostky, počitadlo apod..
Porovnávání čísel v daném oboru.
a využívání matem. znaků a symbolů.
Psaní jednotlivých čísel 0 – 20.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Orientace v čase, propojení s prvoukou.
Určování časové jednotky –hodina v průběhu dne a noci, časový údaj – den, měsíc, rok.
Čtení s porozuměním, řešení slovních úloh.
  

Matematika 2. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 2. ročník
• --> Prvouka - 2. ročník
• --> Výtvarná výchova - 2. ročník
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• --> Hudební výchova - 2. ročník
• --> Tělesná výchova - 2. ročník
• --> Pracovní činnosti - 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

sčítá a odčítá čísla do 20 s přechodem přes desítku sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku

vytváření představ jednotlivých čísel do 100 na 
základě názoru

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

poznává jednotlivá čísla do 100

počítání do 100 s určením správného počtu, zápisy a 
čtení čísel

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

zapíše a přečte všechna čísla do 100 zápisy a čtení čísel

pojmy před, za, hned před, hned za.M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

určí posloupnost jednotlivých čísel do 100
využívání názorných pomůcek- dominové karty, 
kostky, počitadlo apod.
postavení čísla v číselné řaděM-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 

1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
vyhledá dané číslo v řadě, dokáže přečíst všechna čísla 
20 – 100 počítání a určování předmětů v daném souboru

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

dokáže určit a porovnat velikost daného čísla čtení, psaní , porovnávání čísel do 100

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

najde a zapíše dané číslo na číselné ose orientace na číselné ose

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

porovnává čísla dané skupiny, porovnávání čísel v daném oboru a využívání matem. 
znaků a symbolů
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M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

využívá znaky větší, menší,= porovnávání čísel v daném oboru a využívání matem. 
znaků a symbolů

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

zapisuje příklady a provádí zkoušky správnosti výpočtu doplňování a využívání komutativního zákona ke 
kontrole výpočtů

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

využívá komutativnosti doplňování a využívání komutativního zákona ke 
kontrole výpočtů
psaní jednotlivých čísel 20 – 100
sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky (20+30, 
45+8)

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

sčítá a odčítá do 100 vybrané příklady, dokáže použít 
číselné osy, počítá zpaměti

počítání s použitím závorek
využívání početních situací v praktických činnostechM-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 

modeluje osvojené početní operace
využívá matematických her k rozvoji matematických 
dovedností práce ve skupině, postavení členů ve skupině

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

dokáže určit hodiny, minuty určování času na hodinách ručičkových i digitálních

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

vyjmenuje dny v týdnu, měsíce,určí jejich pořadí převody času, měsíc, den hodina, minuta

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

řeší jednoduché slovní úlohy vymýšlení slovních úloh na základě poznatků z 
praktického života v obci či městě

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

provádí za pomocí učitele zápisy slovních úloh čtení s porozuměním, řešení slovních úloh

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

číslovky řadové poznávání řadových číslovek, využívání v TV

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

určí místo v řadě poznávání řadových číslovek, využívání v TV

základní útvary v prostoru – krychle, kvádr, jehlan, 
koule
modelování těles
určování odlišností jednotlivých těles.

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

rozezná, pojmenuje krychli,kvádr, kouli, jehlan

rýsování úseček, měření pomocí pravítka na cm, 
porovnávání délek úseček

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje narýsuje úsečku, určí délku úsečky na cm a porovná úsečka, délka úsečky, porovnávání úseček
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délku úsečky
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky

určí shodné a neshodné strany modelování čtverců, obdélníků, kruhů,trojúhelníků

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

určí dané geometrické tvary, popíše rozdíly modelování rovinných útvarů, vyhledávání ve svém 
okolí, použití stavebnic, vytváření stavebních celků

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

dokáže vymodelovat a určit souměrný útvar souměrné útvary v rovině

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

vyhledá v prostoru, v rovině určitý geometrický útvar souměrné útvary v rovině

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

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku.
Vytváření představ jednotlivých čísel do 100 na základě názoru.
Počítání do 100 s určením správného počtu, zápisy a čtení čísel.
Zápisy a čtení čísel.
Pojmy před, za, hned před, hned za.
Postavení čísla v číselné řadě.
Počítání a určování předmětů v daném souboru.
Využívání názorných pomůcek- dominové karty, kostky, počitadlo apod..
Čtení, psaní , porovnávání čísel do 100.
Základní útvary v prostoru – krychle, kvádr, jehlan, koule.
Modelování těles. Určování odlišností jednotlivých těles.
Rýsování úseček, měření pomocí pravítka na cm, porovnávání délek úseček.
Modelování čtverců, obdélníků, kruhů,trojúhelníků.
Modelování rovinných útvarů, vyhledávání ve svém okolí, použití stavebnic, vytváření stavebních celků.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Převody času, měsíc, den hodina, minuta.
Určování času na hodinách ručičkových i digitálních.
  

Matematika 3. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 3. ročník
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• --> Anglický jazyk - 3. ročník
• --> Prvouka - 3. ročník
• --> Výtvarná výchova - 3. ročník
• --> Hudební výchova - 3. ročník
• --> Tělesná výchova - 3. ročník
• --> Pracovní činnosti - 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

používá komutativnosti v řešení početních operací vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

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

sčítá a odčítá dvojciferná čísla do 100 zpaměti i písemně sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 zpaměti i 
písemně

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

používá násobilku k řešení úloh násobilka a dělení v oboru násobilky do 100

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

dokáže správně používat matematické symboly + ,- ,x , : sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 zpaměti i 
písemně

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

poznává jednotlivá čísla do 1000 na základě názoru vytváření představ o jednotlivých číslech na základě 
názoru

přirozená čísla 0 – 1 000M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků

určí počet daného čísla do 1 000
určování čísel v řadě do 1 000 po desítkách, stovkách, 
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jednotkách
pojmy před, za, hned před, hned za, postavení čísla v 
číselné řadě
počítání a určování předmětů v daném souboru

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

využívá matematické pomůcky využívání názorných pomůcek- dominové karty, 
kostky, počitadlo apod.

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

porovnává čísla dané skupiny, využívá znaky větší, 
menší,=

porovnávání čísel v daném oboru a využívání matem. 
znaků a symbolů

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

dokáže napsat i přečíst čísla 100 do 1 000 psaní a čtení jednotlivých čísel 100 – 1000

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

umí číslo vyhledat, zapsat, porovnat na číselné ose psaní a čtení jednotlivých čísel 100 – 1000

číselná osa, znázorňování čísel
určování čísel na číselné ose

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

najde a zapíše dané číslo na číselné ose

porovnávání čísel pomocí číselné osy
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

využívá matematické. znaky vlastnosti početních operací s přirozenými čísly do 
1000

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

umí zpaměti sčítat a odčítat jednoduché příklady do 1 
000

sčítání a odčítání zpaměti

násobení dvojciferných čísel jednocifernýmM-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly

zapisuje příklady a provádí zkoušky správnosti výpočtu
písemné sčítání dvou trojciferných čísel

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

využívá komutativnosti vlastnosti početních operací s přirozenými čísly do 
1000
řešení slovních úloh se dvěma početními výkonyM-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 

modeluje osvojené početní operace
sestaví jednoduché slovní úlohy

využívání početních situací v praktických činnostech
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

využívá matematických her k rozvoji matematických 
dovedností

práce ve skupině, postavení členů ve skupině

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

zná jednotky času: hodina,minuta, vteřina orientace v čase, propojení s prvoukou

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché provádí odhady předběžného výsledku měření měření jednotek času, vytváření správné představy o 
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jejich velikosti na základě praktických činnostípřevody jednotek času
provádění jednoduchých převodů jednotek času

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

umí narýsovat a používat tabulku násobků tabulka s násobky

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

dokáže vyhledat spoje (autobusové) do místa a z místa 
bydliště

praktické využívání v TV, prvouce

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

číslovky řadové práce s tabulkami, diagramy – sestavování, jízdní řády

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

určí místo v řadě práce s tabulkami, diagramy – sestavování, jízdní řády

základní rovinné útvary (trojúhelník, obdélník, čtverec)
různá měřidla délky, měření úsečky,
jednotky délky : mm, cm, dm, m
přímka, úsečka, bod, průsečík

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

rozezná a určí základní rozdíly čtverce, obdélníku,určí je 
na krychli, kvádru

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

určí shodné a neshodné strany geometrických útvarů základní prostorové útvary (kvádr, krychle)

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

provádí jednoduché převody jednotky délky : mm, cm, dm, m

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

dokáže narýsovat a změřit úsečky různé délky jednotky délky : mm, cm, dm, m

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

dokáže vymodelovat a určit souměrný útvar modelování rovinných útvarů,

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

vyhledá v prostoru, v rovině určitý geometrický útvar vyhledávání ve svém okolí, použití stavebnic, vytváření 
stavebních celků

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

Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly.
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 zpaměti i písemně.
Násobilka a dělení v oboru násobilky do 100.
Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru.
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Přirozená čísla 0 – 1 000.
Určování čísel v řadě do 1 000 po desítkách, stovkách, jednotkách.
Pojmy před, za, hned před, hned za, postavení čísla v číselné řadě.
Počítání a určování předmětů v daném souboru.
Využívání názorných pomůcek- dominové karty, kostky, počitadlo apod..
Základní rovinné útvary (trojúhelník, obdélník, čtverec).
Různá měřidla délky, měření úsečky.
Jednotky délky : mm, cm, dm, m.
Přímka, úsečka, bod, průsečík.
Rýsování.
Základní prostorové útvary (kvádr, válec).

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Řešení slovních úloh se dvěma početními výkony.
Využívání početních situací v praktických činnostech. Práce ve skupině, postavení členů ve skupině.
  

Matematika 4. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 4. ročník
• --> Český jazyk a literatura - 4. ročník
• --> Přírodověda - 4. ročník
• --> Výtvarná výchova - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník
• --> Tělesná výchova - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník
• --> Vlastivěda - 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

používá komutativnosti v řešení početních operací vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

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

sčítá a odčítá dvojciferná čísla do 1 000 zpaměti i 
písemně

sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000 zpaměti i 
písemně
násobilka a dělení v oboru násobilky do 100
násobení jednociferným a dvojciferným činitelem

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

používá násobilku k řešení úloh

pamětné dělení se zbytkem v oboru násobilky
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel

dokáže správně používat matematické symboly + ,- ,x , : sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000 zpaměti i 
písemně
vytváření představ o jednotlivých číslech na základě 
názoru

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

poznává jednotlivá čísla do 10 000 na základě názoru

přirozená čísla 0 – 10 000
určování čísel v řadě do 10 000 po jednotkách, 
desítkách, stovkách, tisících
pojmy před, za, hned před, hned za, postavení čísla v 
číselné řadě
počítání a určování předmětů v daném souboru

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

určí počet daného čísla do 10 000

využívání názorných pomůcek: dominových. karet, 
kostky, počitadlo apod.

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

snaží se využívat počtu do 10 000 v nejrůznějších 
životních situacích

písemné algoritmy početních operací

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

dokáže písemně sčítat, odčítat, násobit, dělit v oboru do 
10 000

vlastnosti početních operací s přirozenými čísly do 10 
000

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

umí zaokrouhlovat čísla na desítky a stovky zaokrouhlování čísel na desítky,stovky, odhady

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

dokáže použít komutativní a asociativní zákon sčítání a odčítání zpaměti
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M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

porovnává čísla dané skupiny, využívá znaky větší, 
menší,=

cvičení odhadů, kontroly výsledků početních operací

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

pracuje s jednotkami hmotnosti, objemu, délky a času jednotky hmotnosti kg, dkg, tuna

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

převádí jednotky délky na dm, m, km, hmotnosti dkg, 
kg, t

jednotky délky – dm, m, km

tabulky, grafyM-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

sestaví graf pomocí výsledků v tabulkách
jednoduchá měření

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

řeší jednoduché slovní úlohy řešení slovních úloh

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

využívá matematických her k rozvoji matematických 
dovedností

práce s kalkulátorem,softwarem

práce s tabulkami, zápisy, řešení
názorné sestavení grafů, zapisování a vyhodnocení na 
základě údajů v tabulce

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data dokáže měřit, vážit, zaznamenávat důležitosti, sestavit a 
doplnit tabulku

práce s diagramem
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

na základě doplnění sestaví a zhodnotí výsledky grafu práce s diagramem praktické využívání v TV, 
přírodovědě

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

pokouší se o sestavení diagramu práce s diagramem praktické využívání v TV, 
přírodovědě

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

narýsuje a znázorní základní rovinné útvary rýsování trojúhelníku, rýsování obdélníku a čtverce. 
Kružnice,kruh (rýsování kružnice s daným středem a 
poloměrem)

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

sčítá a odčítá graficky úsečky délka úseček, sčítání a odčítání jejich délek, měření 
délky lomené čáry
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M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice narýsuje kolmici, rovnoběžky , různoběžky kolmice a jejich rýsování podle trojúhelníku s ryskou
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu

určí pomocí čtvercové sítě obsah čtverce, obdélníku, 
trojúhelníku

obvod a obsah čtverce a obdélníku

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru

rozpozná a zakreslí do čtvercové sítě osově souměrný 
útvar

použití čtvercové sítě pro osově souměrné útvary

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

účastní se řešení zajímavých slovních úloh praktické příklady - obchodování, pošta, banka

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

pokouší se řešit zajímavé matematické hry letopočty, výpočty doby minulé - současné

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

Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly.
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000 zpaměti i písemně.
Násobilka a dělení v oboru násobilky do 100.
Násobení jednociferným a dvojciferným činitelem.
Pamětné dělení se zbytkem v oboru násobilky.
Vytváření představ o jednotlivýchčíslech na základě názoru.
Přirozená čísla 0 – 10 000.
Rýsování trojúhelníku, rýsování obdélníku a čtverce.
Kružnice,kruh (rýsování kružnice s daným středem a poloměrem.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Zaokrouhlování čísel na desítky,stovky, odhady.
Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly do 10 000.
Sčítání a odčítání zpaměti.
Cvičení odhadů, kontroly výsledků početních operací.
Jednotky hmotnosti kg, dkg, tuna.
Délky – dm, m, km.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

87

Matematika 4. ročník

Tabulky, grafy.
Řešení slovních úloh.
Jednoduchá měření.
Práce s kalkulátorem, softwarem.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Určování čísel v řadě do 10 000 po jednotkách, desítkách, stovkách, tisících.
Pojmy před, za, hned před, hned za, postavení čísla v číselné řadě.
Počítání a určování předmětů v daném souboru.
  

Matematika 5. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 5. ročník
• --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Přírodověda - 5. ročník
• --> Výtvarná výchova - 5. ročník
• --> Tělesná výchova - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník
• --> Informatika - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

zpaměti sčítá a odčítá čísla do 100, násobí a dělí v oboru 
malé násobilky

vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

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

využívá komutativnost sčítání a násobení při řešení 
úlohy a při provádění zkoušky výpočtu

sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000 000 
zpaměti i písemně
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M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

využívá asociativnost sčítání a násobení při řešení úloh s 
užitím závorek

násobilka a dělení v oboru násobilky do 100

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

využívá vhodného sdružování čísel při sčítání několika 
sčítanců bez závorek

vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

písemné násobení dvojciferným a trojciferným 
činitelem

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

správně sepíše čísla pod sebe (dle číselných řádů) při +, - 
, *, : přirozených čísel

písemné dělení jednociferným a dvojciferným 
dělitelem

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

aplikuje při písemném výpočtu znalost přechodu mezi 
číselnými řády

přirozená čísla 0 – 1 000 000

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

využívá znalosti malé násobilky při písemném násobení 
a dělení nejvýše dvojciferným číslem

pamětné dělení se zbytkem v oboru násobilky

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

provádí písemné početní operace včetně kontroly 
výsledku

vytváření představ o jednotlivých číslech na základě 
názoru

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

dodržuje pravidla pro pořadí operací v oboru př. čísel vytváření představ o jednotlivých číslech na základě 
názoru

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

přečte a zapíše číslo (do miliónů) s užitím znalosti 
číselných řádů desítkové soustavy

určování čísel v řadě do 1 000 000 po jednotkách, 
desítkách, stovkách, tisících, desetitisících

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

využívá rozvinutého zápisu čísla (do miliónů) v desítkové 
soustavě

určování čísel v řadě do 1 000 000 po jednotkách, 
desítkách, stovkách, tisících, desetitisících

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

porovnává čísla (do miliónů) určování čísel v řadě do 1 000 000 po jednotkách, 
desítkách, stovkách, tisících, desetitisících

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

zaokrouhluje čísla (do miliónů) s použitím znaku pro 
zaokr.

určování čísel v řadě do 1 000 000 po jednotkách, 
desítkách, stovkách, tisících, desetitisících

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

používá polohové vztahy: hned před, hned za, v oboru 
př.č.

pojmy před, za, hned před, hned za, postavení čísla v 
číselné řadě

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady orientuje se na číselné ose a jejích úsecích pojmy před, za, hned před, hned za, postavení čísla v 
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a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel

číselné řadě

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

provádí odhad a kontrolu výsledků určování čísel v řadě do 1 000 000 po jednotkách, 
desítkách, stovkách, tisících, desetitisících

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

porozumí textu úlohy (rozlišuje informace důležité pro 
řešení)

pracuje se slovními úlohami

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

přiřadí úloze správné mat. vyjádření s využitím 
osvojených poč. operací

pracuje se slovními úlohami

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

zformuluje odpověď k získanému výsledku pracuje se slovními úlohami

písemné algoritmy početních operací
vlastnosti početních operací s přirozenými čísly do 1 
000 000

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

přiřadí k zadanému jednoduchému matem. vyjádření 
smysluplnou slovní úlohu (situace ze života)

sčítání a odčítání zpaměti
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel

tvoří slovní úlohu k matem. vyjádření pracuje se slovními úlohami

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

vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí 
vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života

zlomky

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

využívá názorné obrázky k určování ½,1/3,1/4,1/5,1/10 
celku

zlomky

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

vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, 
pětiny, desetiny

zlomky

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

porovná zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, 
čtvrtiny, pětiny, třetiny, desetiny)

pracuje se zlomky

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

sčítá, odčítá zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, 
čtvrtiny, pětiny, třetiny, desetiny) pomocí názorných 
obrázků (kruhový diagram, čtverc. síť,..) a tyto početní 

pracuje se zlomky
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operace zapisuje
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty

čte desetinná čísla a vyznačí je na číselné ose desetinná čísla

M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose

chápe význam znaku „-„ pro zápis celého záporného 
čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose

zápis a čtení desetinných čísel

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data provádí a zapisuje jednoduchá pozorování (měření 
teploty, průjezd aut za daný čas. limit,..)

závislosti a jejich vlastnosti

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data vybírá a porovnává ze zadání úlohy data podle daného 
kritéria

závislosti a jejich vlastnosti

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data posuzuje reálnost vyhledávaných údajů závislosti a jejich vlastnosti
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy

doplní údaje do připravené tabulky nebo diagramu pracuje s tabulkami a jejími výsledky, sestaví graf

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

vytvoří na základě textu tabulku, sloupcový diagram pokouší se o sestavení diagramu

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

vyhledá v tabulce nebo diagramu požadovaná data a 
porozumí vztahům mezi nimi (nejmenší/největší 
hodnota,..)

pokouší se o sestavení diagramu

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

používá údaje z různých typů diagramů (sloupcový a 
kruhový bez použití %)

práce s daty – praktické využití jízdních řádů a ceníků - 
tabulky, grafy, diagramy

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

používá jednoduchých převodů jednotek času při práci s 
daty v jízdních řádech

vyhledá si autobusové a vlakové spoje, na základě 
doplnění sestaví a zhodnotí výsledky grafu

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

rozezná základní rovinné útvary: čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kružnice

základní útvary v rovině (čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník, 
kružnice)

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

využívá k popisu rov. útvaru počty vrcholů a stran, 
rovnoběžnost a kolmost stran

základní útvary v rovině (čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník, 
kružnice)

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

charakterizuje zákl. rov. útvary a k zadanému popisu 
přiřadí název zákl. rov. útvaru

základní útvary v rovině (čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník, 
kružnice)

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary využívá základní pojmy a značky v rovinné geometrii základní útvary v rovině (čtverec, obdélník, 
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(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce

(čáry: křivá, lomená, přímá; bod, úsečka, polopřímka, 
přímka, průsečík, rovnoběžky, kolmice)

trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník, 
kružnice)

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

využije znalosti zákl. rov. útvarů k popisu a modelování 
jednoduchých těles (válec, krychle, kvádr)

základní útvary v rovině (čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník, 
kružnice)

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

narýsuje kružnici s daným poloměrem základní útvary v rovině (čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník, 
kružnice)

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

narýsuje trojúhelník nebo trojúhelník se třemi zadanými 
délkami stran

základní útvary v rovině (čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník, 
kružnice)

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

narýsuje čtverec a obdélník s užitím konstrukce 
rovnoběžek a kolmic

základní útvary v rovině (čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník, 
kružnice)

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

rozezná základní útvary v prostoru základní útvary v prostoru ( kvádr, krychle, koule, 
jehlan,kužel,válec)

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

rozlišuje obvod a obsah rovinného útvaru obvod a obsah čtverce a obdélníka

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

s pomocí čtvercové sítě nebo měřením určí obvod rov. 
útvaru (trojúhelník, čtyřúhelník, mnohoúhelník)

obvod a obsah čtverce a obdélníka

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

porovnává obvody rovinných útvarů obvod a obsah čtverce a obdélníka

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

graficky sčítá, odčítá a porovnává úsečky grafický součet a rozdíl úseček

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran

určí délku lomené čáry graficky i měřením polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, 
trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice vyhledá dvojice kolmic a rovnoběžek v rovině přímka kolmá, rovnoběžná
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M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice načrtne rovnoběžku a kolmici ve čtvercové síti přímka kolmá, rovnoběžná
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice narýsuje k zadané přímce rovnoběžku a kolmici vedoucí 

daným bodem pomocí trojúhelníku s ryskou
přímka kolmá, rovnoběžná

čtvercová síťM-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu

určí pomocí čverc. sítě obsah rovinného útvaru, který 
lze složit ze čtverců, obdélníků a trojúhelníků výpočty obsahu

výsledky obvodů x obsahů porovnávání
souřadnice bodů ve čtvercové síti

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

porovná pomocí čtv. sítě obsahy rovinných útvarů

čtvercová síť, rýsování obrazců
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu

používá základní jednotky obsahu: m2, cm2, km2 bez 
vzájemného převádění

využije čtvercové sítě k výpočtu obsahu geometrických 
těles
označení geometrických tvarů v prostoruM-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 

užívá základní jednotky obsahu
dokáže vypočítat obvod a obsah čtverce a obdélníka

používá jednotky obsahu, vzorce k výpočtu obsahu, 
vysvětlí rozdíl obvod x obsah
narýsuje čtvercovou síťM-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 

jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru

znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné 
útvary vyznačí čtverec, obdélník, určí osu souměrnosti

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

vyhledá v textu potřebné údaje a vztahy dokáže řešit slovní úlohy spojené se všemi 
matematickými operacemi na úrovni žáka 1.stupně

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

volí vhodné postupy pro řešení úlohy letopočty, výpočty doby minulé x současné, propojení 
s vlastivědou, přírodovědou,magické čtverce – 
sestavování, řešení, odhady

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

vyhodnotí výsledek úlohy řešení zajímavých slovních úloh na úrovni skupinové 
práce, praktické příklady - obchodování, pošta, banka

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

Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly.
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000 000 zpaměti i písemně.
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Násobilka a dělení v oboru násobilky do 100.
Základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice,obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Písemné násobení dvojcifernýma trojciferným činitelem.
Pamětné dělení se zbytkem v oboru násobilky.
Písemné dělení jednociferným a dvojcifernýmdělitelem.
Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru.
Přirozená čísla 0 – 1 000 000.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Používá násobilku k řešení úloh
- dokáže správně používat matematické symboly + ,- ,x , :
- poznává jednotlivá čísla do 1 000 000 na základě názoru
- určí počet daného čísla do 1 000 000
- určí počet daného čísla do 1 000 000
- snaží se využívat počtu do 1 000 000 v nejrůznějších životních situacích
- dokáže písemně sčítat, odčítat, násobit, dělit v oboru do 10 000.

   

5.4 Informatika

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Povinný   

  

Název předmětu Informatika
Oblast Informační a komunikační technologie
Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, 
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oboru Informatika. Hlavním cílem je, aby všichni žáci získali základní dovednosti při ovládání výpočetní 
techniky a moderními informačními technologiemi, aby byli schopni orientovat se ve světě informací, aby 
se naučili s nimi pracovat a využívali je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Žáci: se učí dovednosti 
zacházet s výpočetní technikou, pracovat s informacemi a využívat je v praxi při zpracování informací 
využívají vědomosti o jednotlivých počítačových programech a jejich charakteristických vlastnostech díky 
rychlejší aktualizaci poznatků a dostupnosti informací vhodně doplňují učební texty a materiály pro většinu 
vzdělávacích oblastí k prověřování vědomostí využívají různé výukové programy prostřednictvím Internetu 
realizují metodu “učení kdekoliv a kdykoliv”  díky Internetu jsou motivováni k poznávání i mimo proces 
vyučování, Internet jim nabízí možnost pro celoživotní vzdělávání.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Informační a komunikační technologie

Kompetence k učení:
Učí se vyhledávat a třídit informace, interpretovat je na základě pochopení jejich obsahu a významu. Učí se 
ovládat základní funkce některých programů, získané poznatky pak aplikuje při řešení praktických 
problémů v různých předmětech; tím že: žáci vyhledávají informace podle pokynů vyučujícího, dané 
informace zpracovávají v konkrétních pracích. Učí se dovednostem pracovat s informačními a 
komunikačními technologiemi, využívá je v ostatních vzdělávacích oblastech. Tištěné i digitální dokumenty 
používá jako zdroje informací. Umožňuje nalézat spolehlivé aktuální informace z většího množství zdrojů. 
Informační a komunikační technologie racionalizují práci.
Kompetence k řešení problémů:
Učí se získané poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života. Ověřuje věrohodnost informací 
a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost; tím že: informace vyhodnocuje, 
zpracovává, při vyhledávání na Internetu používá vhodné cesty.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence komunikativní:
Umí naslouchat, ptát se, formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog, chápat postoje a záměry účastníků 
komunikace, reagovat odpovídajícím způsobem, využívá k tomu informační a komunikační prostředky 
(mail, chat, konference, diskuse), tím, že: umí komentovat výsledky své práce (především při prezentaci). 
Umí odeslat a přijmout zprávu s přílohou, umí uložit informace z webu a dále je zpracovat. Využívá úsporný 
a formalizovaný způsob komunikace a prezentace, tím podporuje logicky uspořádané a přesné způsoby 
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vyjadřování. Využívá informační a komunikační technologie ke snazší, rychlejší a spolehlivější výměně 
informací.
Kompetence sociální a personální:
Spolupracuje a pracuje v pracovní skupině podle svých schopností a na základě poznání nebo přijetí své 
role, vyjednává a hledá kompromisní řešení, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce; třídí a zpracovává 
informace; tím, že: řeší jednoduché pracovní úkoly za pomoci vhodně vybraného programu, promýšlí 
nejvhodnější pracovní postupy z hlediska očekávaného výsledku a volí odpovídající technologie.
Kompetence občanské:
Učí se rozhodovat zodpovědně podle dané situace, respektuje přesvědčení druhých lidí a učí se 
zodpovědnosti; tím, že: dodržuje informační etiku.
Kompetence pracovní:
Seznamuje se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady hygieny práce, zásady zdravého 
pracovního prostředí, tím, že: dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti, adaptuje se na změněné nebo 
nové podmínky. Učí se využívat získané znalosti a zkušenosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 
vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost.

  

Informatika 5. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 5. ročník
• --> Matematika - 5. ročník
• --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník
• --> Přírodověda - 5. ročník
• --> Výtvarná výchova - 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
práce s klávesnicí a myší
části klávesnice
pojmy: klik, dvojklik,

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie

pracuje s myší a orientuje se na klávesnici

uchopení a tažení
klávesnice, monitor, myš, tiskárna, vlastní počítačICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 

a jeho nejběžnější periferie
pojmenuje základní počítačovou sestavu, periférie

výukové programy
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady

zná rizika práce s počítačem,ví, na koho se obrátit v 
případě závady počítače

pravidla bezpečnosti a prevence zdravotních rizik.

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady

vysvětlí rozdíly mezi HW a SW, uvede příklady problémy s HW a SW.

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady

řádně zapne a vypne počítač postup zapnutí a vypnutí počítače, přihlášení do a 
odhlášení ze sítě.

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady

rozezná provozní stav počítače a podle toho postupuje v 
práci

problémy s HW a SW.

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady

pozná nestandardní start/spuštění PC, v případě nesnází 
vyhledá pomoc

pravidla bezpečnosti a prevence zdravotních rizik.

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady

dodržuje řád a pravidla pro práci s ICT v místě, ve 
kterém pracuje

pravidla bezpečnosti a prevence zdravotních rizik.

organizace dat na diskuICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím

umí si vytvořit složku a uložit do ní vytvořená data, umí 
je zálohovat složky, soubory a práce s nimi

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích

ověřování vyhledaných informací vyhledávání na internetu

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích

najde konkrétní informace v textovém formátu, v 
podobě obrázku, videa nebo zvuku

vyhledávání na internetu
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ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích

vyhledá pomocí fulltextu požadovanou informaci v 
konkrétním textovém dokumentu

vyhledávání na internetu

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích

vyhledá dle zadaných kritérií skupinu záznamů v 
digitálním katalogu

vyhledávání na internetu

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty

využije pro přechod na různé internetové adresy 
(hypertextový) odkaz, zápis konkrétní adresy nebo 
základní navigační nástroje

pohyb na webu- přes hypertextový odkaz - známá 
adresa

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty

využitím navigačních prvků webové stránky, zadáním 
klíčových slov do vyhledávacího pole najde informaci v 
digitální encyklopedii, na tematicky či funkčně 
zaměřeném portálu nebo v jiném informačním zdroji 
doporučeném učitelem

prohlížeč www stránek

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty

při řešení zadaného problému formuluje konkrétní 
otázku a pomocí nástrojů vyhledávače zjistí odpověď

prohlížeč www stránek

práce s multimediální encyklopediíICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty

v případě potřeby pracuje najednou s více různými okny 
prohlížeče dětské portály

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

dokáže napsat zprávu, přečíst a smazat zprávu komunikace

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení

komunikace

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

odlišuje virtuální a skutečnou identitu komunikace

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

dodržuje pravidla při zakládání digitálních účtů i při 
jejich správě

komunikace

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

při spolupráci, komunikaci a sdílení informací postupuje 
tak, aby chránil sebe a neohrozil ostatní

komunikace

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

komunikuje pomocí hlasu v reálném čase komunikace

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

přijímá, odesílá a předává textové zprávy v reálném čase 
i s časovým odstupem

komunikace

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení

komunikuje jasně, srozumitelně, dodržuje pravidla 
netikety

netiketa
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ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

nakreslí s použitím nástrojů programu obrázek nakreslí a uloží obrázek

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

uloží a otevře obrázek pro změny nakreslí a uloží obrázek

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

otevře textový nebo grafický dokument práce s textem a obrázkem

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

napíše/přepíše do textového editoru jednoduchý text 
členěný do odstavců a pomocí formátování upraví 
nadpisy v textu

práce s textem a obrázkem

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

uspořádá informace do připravené tabulky práce s textem a obrázkem

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

vloží do textového dokumentu ilustrační obrázek a 
upraví jeho rozměry

práce s textem a obrázkem

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

vytvoří s využitím grafických editorů jednoduchý 
bitmapový nebo vektorový obrázek

základní nástroje a možnosti nastavení (tvary štětce, 
barvy, základní tvary …)

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

ořízne, otočí a upraví rozměry digitální fotografie otevření obrázku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

Uložení a otevření souboru
Pohyb v dokumentu
Označení části textu
Kopírování a přesun části textu
Psaní a oprava textu
Písmo – typ, velikost, barva, tučné, kurzíva
Vložení obrázku
Zarovnání odstavce

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Pohyb na webu
- přes hypertextový odkaz
- známá adresa
Prohlížeč www stránek
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Práce s multimediální encyklopedií
Dětské portály

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Uložení a otevření souboru
Pohyb v dokumentu
Označení části textu
Kopírování a přesun části textu
Psaní a oprava textu
Písmo – typ, velikost, barva, tučné, kurzíva
Vložení obrázku
Zarovnání odstavce
   

5.5 Prvouka

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

2 2 2 0 0 0 0 0 0 6
Povinný Povinný Povinný    

  

Název předmětu Prvouka
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu V předmětu Prvouka je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických okruzích: 

Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví.
     Prvouka je komplexně pojatým předmětem s mnoha vazbami k ostatním předmětům. Cílem je rozvoj 
osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností a postojů týkajících se přírody a společnosti. Výchova a 
vzdělání dětí v tomto předmětu, má připravit do života lidi, kteří budou dobře zorientováni ve světě, tj. 
budou schopni nalézt své místo v rodině, zaměstnání, společenském životě. Budou umět pečovat o své 
zdraví, využít svůj volný čas a žít stylem, který umožní život i dalším generacím. Při vymezení témat se v 
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žádném případě nejedná o jejich vymezení časové. Časový plán si sestavuje učitel sám, využívá možností 
projektů, vycházek a exkurzí. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy 
a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují se vzdálenějšími jevy a se 
složitějšími ději. Učí se vnímat krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozoruje a přemýšlí 
o nich. Propojením této oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností pomáhá žákovi zvládat nové 
životní situace, upevňovat pracovní a režimové návyky. Na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a 
souvislostí chápe organizaci života v rodině, ve škole, obci a ve společnosti. Různé činnosti a úkoly by měly 
probudit kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet vztah k naší zemi. Seznamují se s problémy, 
které provázejí soužití lidí, celé společnosti nebo jsou problémy globálními. Žáci poznávají, jak se život a 
věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase.
Poznávají planetu Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou 
rozmanitost i proměnlivost živé a neživé přírody. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších 
informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat, hodnotit svá pozorování a 
záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně 
přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. Dále poznávají člověka jako živou 
bytost, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a co je pro 
člověka vhodné či nevhodné. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech i o bezpečném chování v 
různých životních situacích. Uvědomují si svoji odpovědnost za své zdraví i za zdraví jiných lidí.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Člověk a jeho svět

Kompetence k učení:
Učitel vede žáky k zakládání pokusů a tím žák pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a 
vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. Učitel nabízí různé zdroje informací a tím vede žáka k 
vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů informací (encyklopedie, přírodovědné knihy a časopisy…). 
Učitel jasně, stručně, srozumitelně a v souvislostech provádí výklad a tím vede žáka k užívání obecně 
platných termínů, znaků a symbolů, uvádí věci do souvislostí.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k řešení problémů:
Učitel nabízí problémové úkoly, objasňuje více druhů řešení a tím učí žáka řešit problémy, volit vhodné 
způsoby řešení, užívat při řešení problému empirické a logické postupy, tyto postupy prakticky ověřuje. 
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Učitel společně s žáky vytváří pravidla a kritéria hodnocení a tím umožňuje žákovi sledovat vlastní pokrok 
při zdolávání problémů.
Kompetence komunikativní:
Učitel nabízí různé texty a záznamy, audio i videotechniku a tím umožňuje žákovi porozumět různým typům 
textů a záznamů a obrazového materiálu. Učitel poskytuje žákovi informační a komunikační prostředky a 
technologie a tím vede žáka k efektivnímu využívání těchto prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem.
Kompetence sociální a personální:
Učitel umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a tím se žák učí spolupracovat ve 
skupině a respektovat daná pravidla. Učitel poskytuje žákům prostor pro skupinovou práci a kooperativní 
učení a tím učí žáky podílet se na příjemné atmosféře v týmu.Učitel je žákům rádcem a tím vede žáka k 
tomu, že žák umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat; učitel umožňuje žákům klást 
otázky a tím žák přispívá k diskusi v malé skupině, cítí potřebu efektivně spolupracovat s druhými při 
řešení problémů.
Kompetence občanské:
Učitel uznává možnost volby při rozhodování a tím umožňuje žákovi rozhodovat se podle dané situace, 
poskytovat účinnou pomoc dle svých možností. Rovněž umožňuje dávat věci, jevy do souvislostí a vede 
žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a tím jej učí chápat základní ekologické souvislosti, znát požadavky 
na kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví.
Kompetence pracovní:
Učitel poskytuje žákům různé nástroje a pomůcky a tím vede žáka k používání materiálů, nástrojů a 
vybavení a dodržování vymezených pravidel. Učitel předkládá různá rizika a následky nejen ve vztahu k 
lidem, ale i k přírodě a tím vede žáka k zodpovědnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska 
ochrany svého zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí.

  

Prvouka 1. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 1. ročník
• --> Matematika - 1. ročník
• --> Výtvarná výchova - 1. ročník
• --> Hudební výchova - 1. ročník
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• --> Tělesná výchova - 1. ročník
• --> Pracovní činnosti - 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

zná název školy, jméno učitelky, vychovatelky, ředitele 
školy

domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště, 
adresa bydliště žáka, bezpečná cesta do školy, škola – 
prostředí školy, orientace ve škole, činnosti ve škole

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

rozlišuje jednotlivá povolání vyskytující se ve škole domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště, 
adresa bydliště žáka, bezpečná cesta do školy, škola – 
prostředí školy, orientace ve škole, činnosti ve škole

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

orientuje se v prostředí školy domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště, 
adresa bydliště žáka, bezpečná cesta do školy, škola – 
prostředí školy, orientace ve škole, činnosti ve škole

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

zná cestu do školy a zpět, rozpozná „kritická místa“ riziková místa a situace

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

zná pravidla bezpečné chůze po chodníku, po silnici, 
přechází silnici na bezpečném místě

riziková místa a situace

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

orientuje se ve škole – rozmístění tříd, jídelna, školní 
družina

domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště, 
adresa bydliště žáka, bezpečná cesta do školy, škola – 
prostředí školy, orientace ve škole, činnosti ve škole

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 typy domů, bytů obec – její části, významné budovy v obci, poloha v 
krajině, okolí školy

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní rozpozná ekosystémy (les, pole, louka, rybník, řeka) v okolní krajina- působení lidí na krajinu a životní 
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krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

blízkosti školy a domova prostředí

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

uvědomuje si rozdíl mezi silnicí, polní cestou, lesní 
cestou

okolní krajina- působení lidí na krajinu a životní 
prostředí

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

uplatňuje bezpečné chování na různých typech cest okolní krajina- působení lidí na krajinu a životní 
prostředí

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

rozlišuje vztahy v rodině (rodiče, děti, prarodiče, teta, 
strýc)

rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, 
příbuzenské a mezigenerační vztahy

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

vypráví o životě v rodině na základě osobních zkušeností rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, 
příbuzenské a mezigenerační vztahy

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

vnímá role v rodině a vztahy mezi jednotlivými členy 
rodiny

rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, 
příbuzenské a mezigenerační vztahy

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

uvědomuje si rozdíl mezi právem a povinností v 
souvislosti s rolemi v rodině (rodič – dítě)

rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, 
příbuzenské a mezigenerační vztahy

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

podílí se na vytváření pravidel soužití soužití lidí – mezilidské vztahy



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

104

Prvouka 1. ročník

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

vnímá pravidla soužití jako nutnou součást mezilidských 
vztahů

soužití lidí – mezilidské vztahy

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

umí si připravit pomůcky podle pokynu učitele soužití lidí – mezilidské vztahy

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

učí se rozlišovat nežádoucí formy chování chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, 
ohleduplnost

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

začíná si uvědomovat rozdíly mezi spolužáky (charakter, 
vlastnosti, dovednosti, schopnosti)tyto rozdíly se snaží 
respektovat

chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, 
ohleduplnost

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

vnímá rozdíl mezi základními lidskými právy a 
naplňování povinností

chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, 
ohleduplnost

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

škola – pravidla soužití: vztahy mezi dětmi, vzájemná 
pomoc a respektování

chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, 
ohleduplnost

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

zprostředkovává ostatním oslavy a tradice v rodině na 
základě vlastní zkušenosti

zaměstnání, práce fyzická a duševní – seznámení s 
pojmy

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých orientuje se v čase (rok, měsíc, týden, den, hodina, orientace v čase a časový řád – určování času, denní 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

105

Prvouka 1. ročník

situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

včera, dnes, zítra) režim, kalendář, roční období

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

sestavuje svůj režim dne s ohledem na povinnosti i 
práva

orientace v čase a časový řád – určování času, denní 
režim, kalendář, roční období

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

vyjmenuje dny v týdnu orientace v čase a časový řád – určování času, denní 
režim, kalendář, roční období

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

orientuje se v souvislostech (dnes pondělí, včera neděle) 
minulosti, přítomnosti a budoucnosti)

orientace v čase a časový řád – určování času, denní 
režim, kalendář, roční období

regionální památky – péče o památky
domov, vlast, rodný kraj

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

snaží se pojmenovat významné kulturní památky v okolí

seznámení se státními svátky ČR, významné dny

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

snaží se pojmnenovat významné osobnosti v našem 
regionu

báje, mýty a 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 
minulost a současnost

zná sebe, svou rodinu, zvyky a tradice bydlení, proměny způsobu života, předměty denní 
potřeby, průběh lidského

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

zná roční období a umí pojmenovat jejich základní 
charakteristické rysy (např. s volným časem dítěte, s 
proměnami přírody)

orientace v čase – roční období, kalendář, významné 
dny a svátky

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

přiřadí do ročních období významné oslavy a tradice 
(Vánoce, Velikonoce)

orientace v čase – roční období, kalendář, významné 
dny a svátky

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

uvědomuje si tradiční význam svátků orientace v čase – roční období, kalendář, významné 
dny a svátky

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

pozná listnaté, jehličnaté stromy a ovocné stromy bylina, dřevina - rozdíly ve stavbě stromu, keře, byliny
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ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

rozlišuje strom, keř a bylinu bylina, dřevina - rozdíly ve stavbě stromu, keře, byliny

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

zná základní části stromu a byliny bylina, dřevina - rozdíly ve stavbě stromu, keře, byliny

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

podle viditelných znaků rozlišuje ovoce a zeleninu bylina, dřevina - rozdíly ve stavbě stromu, keře, byliny

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

podle viditelných znaků rozlišuje a pozná listnaté, 
jehličnaté stromy a ovocné stromy

bylina, dřevina - rozdíly ve stavbě stromu, keře, byliny

rostliny a živočichové ohleduplné chování k přírodě a 
ochrana přírody
ochrana rostlin a živočichů

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

ví, jak je nutné a důležité chránit přírodu

rovnováha v přírodě, přírodní společenstva
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 jednoduchá pozorování změn v přírodě v 
souvislosti s ročními obdobími

látky a jejich vlastnosti – změny látek a skupenství, 
vlastnosti, porovnávání látek, vlastnosti vody a formy 
vody, oběh vody v přírodě, její význam pro život

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

pojmenuje základní části lidského těla lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, 
životní potřeby člověka

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

uplatňuje správný pitný režim denní režim

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

sestavuje správný denní režim i s ohledem na pohybové 
aktivity

denní režim

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a zná zásady správné životosprávy péče o zdraví - zdravý životní styl
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správná výživa
pitný režim

jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví vhodná skladba stravy
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

dodržuje správné hygienické návyky (mytí rukou, 
celková osobní hygiena, čisté zuby)

hygiena

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

zná zásady bezpečného chování ve skupině a 
uvědomuje si následky svého chování

osobní bezpečí – bezpečné chování v silničním 
provozu

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

snaží se předcházet úrazům a poraněním sebe i druhých osobní bezpečí – bezpečné chování v silničním 
provozu

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

zná zásady bezpečné chůze po chodníku i po silnici osobní bezpečí – bezpečné chování v silničním 
provozu

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

zná základní povinnou výbavu jízdního kola osobní bezpečí - vhodná a nevhodná místa pro hru, 
bezpečné chování v rizikovém prostředí

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

uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v 
silničním provozu při cestě do školy i ze školy, 
charakterizuje nebezpečná místa

osobní bezpečí - vhodná a nevhodná místa pro hru, 
bezpečné chování v rizikovém prostředí

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s ví, jak se chovat při setkání s neznámými osobami osobní bezpečí; krizové situace, přivolání pomoci v 
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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

případě ohrožení fyzického a duševního zdraví

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

upozorní na podezřelé chování jedince dospělou osobu 
(rodič, učitel, vychovatelka)

osobní bezpečí; krizové situace, přivolání pomoci v 
případě ohrožení fyzického a duševního zdraví

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek

vyhýbá se osamělým místům, kde by byl vystaven 
nebezpečí

osobní bezpečí; krizové situace, přivolání pomoci v 
případě ohrožení fyzického a duševního zdraví

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

ví, kde jsou nebezpečná místa na cestě do školy i ze 
školy

mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojná – 
postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, 
zkouška sirén)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy

Rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy. 
Soužití lidí – mezilidské vztahy.
Chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování, ohleduplnost.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Orientace v čase a časový řád – určování času, denní režim, kalendář, roční období.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka.
Péče o zdraví - zdravý životní styl, denní režim, správná výživa,pitný režim, vhodná skladba.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Zaměstnání, práce fyzická a duševní – seznámení s pojmy.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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Domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka, bezpečná cesta do školy.
Škola – prostředí školy, orientace ve škole, činnosti ve škole.
Riziková místa a situace.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Rostliny a živočichové ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody: ochrana rostlin a živočichů .
Rovnováha v přírodě,přírodní společenstva.
Látky a jejich vlastnosti – změny látek a skupenství, vlastnosti, porovnávání látek, vlastnosti vody a formy vody, oběh vody v přírodě, její význam pro život.
  

Prvouka 2. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 2. ročník
• --> Matematika - 2. ročník
• --> Výtvarná výchova - 2. ročník
• --> Hudební výchova - 2. ročník
• --> Tělesná výchova - 2. ročník
• --> Pracovní činnosti - 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

popíše svoji cestu do školy škola – prostředí školy, orientace ve škole, činnosti ve 
škole, okolí školy, bezpečná cesta do školy

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

rozezná základní dopravní značky, přechází na přechodu 
pro chodce, zná semafor

domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště, 
adresa bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

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

zná běžné dopravní prostředky včetně hromadných domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště, 
adresa bydliště žáka, bezpečná cesta do školy
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nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

ví, kde je zastávka MHD a jak se na ní chovat domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště, 
adresa bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

pozná nebezpečná místa v okolí domova a školy riziková místa a situace

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 typy domů, bytů obec – její části, významné budovy v obci, poloha v 
krajině, okolí školy

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

popíše svůj domov (byt, dům) obec: úřady, policie, hasiči, nemocnice, pošta, nádraží, 
kulturní zařízení, jiné dominanty města

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

vyjmenuje jednotlivé místnosti svého domova a jeho 
vybavení

obec: úřady, policie, hasiči, nemocnice, pošta, nádraží, 
kulturní zařízení, jiné dominanty města

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

jednoduše vysvětlí rozdíl mezí vesnicí a městem obec: úřady, policie, hasiči, nemocnice, pošta, nádraží, 
kulturní zařízení, jiné dominanty města

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

pozná významné budovy v obci a jejich značení obec: úřady, policie, hasiči, nemocnice, pošta, nádraží, 
kulturní zařízení, jiné dominanty města

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 role rodinných příslušníků rodina: známí a noví lidé – odstupňování známosti 
podle důvěry a přátelství (pomoci)

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

orientuje se v širších rodinných vztazích (sestřenice, 
teta, strýc)

rodina: známí a noví lidé – odstupňování známosti 
podle důvěry a přátelství (pomoci)

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, hovoří o významných událostech v rodině (oslavy, rodina: známí a noví lidé – odstupňování známosti 
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role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

výročí) podle důvěry a přátelství (pomoci)

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

vyjmenuje povolání členů rodiny rodina: známí a noví lidé – odstupňování známosti 
podle důvěry a přátelství (pomoci)

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 běžné domácí práce, přiměřeně se některých 
účastní

povinnosti v rodině, ve škole

známí a noví lidé podle společných zájmůČJS-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

rozliší pojem „známý rodiny“ na základě důvěry a míry 
přátelství, nejen barva vlasů liší lidi navzájem jak se seznamujeme, na co musíme být opatrní

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

podobní a odlišní lidé – barva pleti, místní původ, 
povahové vlastnosti

chování lidí- pravidla společenského styku – pozdrav, 
poděkování

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

uvědomuje si odlišnosti v nářečí i cizím jazyku chování lidí- pravidla společenského styku – pozdrav, 
poděkování

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 

vnímá povahové vlastnosti jako další prvek odlišností chování lidí- pravidla společenského styku – pozdrav, 
poděkování
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nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

uvědomuje si odlišnosti podle různých zájmů a koníčků, 
vypráví o svých koníčcích a zálibách

právo a spravedlnost – práva a povinnosti žáků školy

práce, zaměstnání, řemesla, nezaměstnanostČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností

seznámí se s různými druhy zaměstnání
volný čas
Zaměstnání, práce fyzická a duševní – seznámení s 
pojmy

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

dokáže stručně pohovořit o práci svých rodičů

právo na relaxaci, na základní lidské potřeby
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

rozlišuje jednotlivé části dne (svítání, ráno, dopoledne…) orientace v čase: hodiny nástěnné, sluneční, přesýpací 
(historické hledisko), budík, hodiny náramkové, věžní

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

určuje celé hodiny, půlhodiny, čtvrthodiny orientace v čase: hodiny nástěnné, sluneční, přesýpací 
(historické hledisko), budík, hodiny náramkové, věžní

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

vyjmenuje měsíce kalendářního roku a přiřadí k nim 
volnočasové aktivity

kalendář: stolní, trhací, záznamník, diář

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

vyjmenuje měsíce školního roku a přiřadí k nim důležité 
mezníky (začátek a konec roku, pololetí)

kalendář: stolní, trhací, záznamník, diář

báje a pověsti.
pojmy starosta obce...

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

zná nějakého významného rodáka ve svém okolí, či 
významnou kulturní památku

seznámení se státními svátky ČR, významné dny

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

zná sebe, svou rodinu, zvyky, tradice bydlení, proměny způsobu života, předměty denní 
potřeby, průběh lidského života

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

pozoruje změny i na živočiších (zimní a letní srst) živočichové ve volné přírodě: srst, přezimování, stavba 
těla ptáků, savců (čtyřnohá zvířata)

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

ptáci stěhovaví a přezimující ptáci a jejich hnízda, péče o ptáky v zimě

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

stromy opadavé a neopadavé proměny přírody

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

dokáže jednoduše definovat pojmy - savec, pták, hmyz proměny přírody

orientace v čase – roční období, kalendářČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

orientuje se v pojmech rok, roční období, kalendář
rizika v přírodě spojená s ročními obdobími a 
sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené 
přírodními vlivy a ochrana před nimi

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

pozná a pojmenuje plody běžných druhů ovoce a 
zeleniny

rostliny, houby, živočichové

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

roztřídí plody a listy nejznámějších listnatých a 
jehličnatých stromů podle nápadných znaků

rostliny, houby, živočichové

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

pojmenuje některá volně žijící, domácí a hospodářská 
zvířata

rostliny, houby, živočichové

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

uvede příklady výskytu rostlin a živočichů v určitém 
prostředí

ekosystémy pole, louka, les

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

pozoruje, kdy se mění skupenství vody, měření zapisuje veličiny: délka, hmotnost, objem, teplota

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 

pozoruje a zapisuje koloběh vody v přírodě veličiny: délka, hmotnost, objem, teplota
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jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů

pozoruje a zapisuje intenzitu slunečního světla veličiny: délka, hmotnost, objem, teplota

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

voda, důležitá součást života – provádí jednoduchá 
pozorování

veličiny: délka, hmotnost, objem, teplota

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 jednoduchá měření: délka, hmotnost, objem, 
teplota

veličiny: délka, hmotnost, objem, teplota

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

k měření používá správné nástroje, provádí zápisy z 
pozorování a měření

pracovní nástroje a jejich užívání

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

aplikuje základy správné životosprávy – výživa, vitamíny, 
odpočinek, spánek, pitný režim apod.

péče o zdraví, zdravá výživa

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

rozpozná některé obvyklé příznaky běžných nemocí péče o zdraví, zdravá výživa

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

navrhne, co dělat v případě úrazu péče o zdraví, zdravá výživa

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

rozlišuje zásady správného chování u lékaře péče o zdraví, zdravá výživa
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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

rozeznává bezpečná místa ve svém okolí osobní bezpečí- bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, chování v silničním provozu

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu osobní bezpečí- bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, chování v silničním provozu

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné 
dítě

osobní bezpečí- bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, chování v silničním provozu

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 
neohrožoval zdraví své a jiných

osobní bezpečí- bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, chování v silničním provozu

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

upozorní na podezřelé chování neznámého jedince komunikace s neznámým jedincem

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

umí odmítnout nepříjemnou komunikaci komunikace s neznámým jedincem

osobní bezpečíČJS-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 

ví, kam se obrátí o pomoc či radu
instituce a organizace poskytující pomoc
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operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

respektuje pokyny dospělých při mimořádných 
událostech

mimořádné události

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

zachovává chladnou hlavu při cvičeních (vyhlášení 
cvičného poplachu)

cvičný poplach

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

Uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy i ze školy, charakterizuje nebezpečná místa. 
Důležitá telefonní čísla: 150, 155,158, 156, 112.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Osobní bezpečí: rizikové prostředí.
Hromadná doprava.
Uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy i ze školy, charakterizuje nebezpečná místa. 
Důležitá telefonní čísla: 150, 155,158, 156, 112.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Lidské tělo – životní potřeby a projevy péče o zdraví – nemoc, drobná poranění a úrazy, první pomoc, změny lidského těla v průběhu života.
Hygiena a čistota.
Pořádek a čistota.
Péče o zdraví.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Rodina: známí a noví lidé – odstupňování známosti podle důvěry a přátelství (pomoci). Známí a noví lidé podle společných zájmů. Jak se seznamujeme: na co musíme být 
opatrní.
Chování lidí: pravidla společenského styku – pozdrav, poděkování.
Právo a spravedlnost – práva a povinnosti žáků školy, povinnosti: v rodině, ve škole.
Situace hromadného ohrožení.
Cvičný poplach.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Orientace v čase: hodiny nástěnné, sluneční, přesýpací (historické hledisko).
Budík, hodiny náramkové, věžní.
Kalendář: stolní, trhací, záznamník, diář.
Minulost a současnost: dříve, dávno, nedávno, včera, předevčírem, zítra, pozítří.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
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Osobní bezpečí: služby odborné pomoci, tísňové linky, nácvik komunikace s operátory tísňových linek.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

Práce, zaměstnání, řemesla, nezaměstnanost.
Volný čas.
Zaměstnání, práce fyzická a duševní – seznámení s pojmy.
Právo na relaxaci, na základní lidské potřeby.

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka, bezpečná cesta do školy, škola – prostředí školy, orientace ve škole, činnosti ve škole, okolí 
školy, bezpečná cesta do školy; riziková místa a situace.
Situace hromadného ohrožení.
Cvičný poplach.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Jednoduché pokusy a pozorování.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Orientace v čase – roční období, kalendář.
Rizika v přírodě spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi.
Proměny přírody.
Živočichové ve volné přírodě: srst, přezimování, stavba těla ptáků, savců (čtyřnohá zvířata).
Ptáci a jejich hnízda, péče o ptáky v zimě.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Ekosystém – pole.
Ekosystém – les.
Ochrana životního prostředí – les.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Doprava a životní prostředí, vlivy průmyslu na prostředí, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody, změny v krajině.
Ochrana životního prostředí.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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Ochrana životního prostředí.
  

Prvouka 3. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 3. ročník
• --> Matematika - 3. ročník
• --> Výtvarná výchova - 3. ročník
• --> Hudební výchova - 3. ročník
• --> Tělesná výchova - 3. ročník
• --> Pracovní činnosti - 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

ví, kdy a kde se narodil, kde prožil své dětství domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště, 
adresa bydliště žáka

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

řekne a napíše celou svoji adresu domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště, 
adresa bydliště žáka

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

pojmenuje jednotlivé místnosti bytu a jejich vybavení domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště, 
adresa bydliště žáka

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

nakreslí jednoduchý plánek svého bytu domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště, 
adresa bydliště žáka

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

popíše a do plánu obce zakreslí cestu z místa bydliště do 
školy, do plánu vyznačí i polohu významných budov

bezpečná cesta do školy
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nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

řekne a zakreslí nebezpečná místa riziková místa a situace v okolí

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

vyjmenuje dopravní značky z okolí bydliště a školy riziková místa a situace v okolí

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

vypráví zajímavosti z historie své obce obec - minulost a současnost obce

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

vyjmenuje významné historické památky své obce obec - minulost a současnost obce

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

mapuje okolí školy a bydliště mapa

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

nakreslí jednoduchý orientační plánek mapa

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

orientuje se v dalších částech obce, zná směr cesty rozdíly mezi městem a vesnicí

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

zná nejbližší okolní obce, vyhledává je na regionální 
mapě

plán obce a blízkého okolí

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

pracuje s regionální mapou, dává do souvislostí vyčtené 
údaje – řeky, silnice, obce, popíše podle mapy cestu do 
krajského města

značky na mapě

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

ví,podle čeho se orientuje ve volné přírodě a na 
neznámém místě

příroda v okolí obce

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 

pozná rozdíl mezi rybníkem a nádrží příroda v okolí obce
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hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

ví, jak je využita krajina v okolí obce (zemědělská, lesy, 
průmyslová..)

příroda v okolí obce

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

uvědomuje si estetické hodnoty přírody příroda v okolí obce

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost

srovnává různé prvky výstavby (historické-současné, 
cihlové – panelové)

zástavba – byty, domy, obchodní centra, historické 
budovy

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

vypráví, při jakých příležitostech se setkává širší rodina rodina – příbuzenské vztahy, oslavy, tradice

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

pojmenuje příbuzenské vztahy v rodině s určením 
otcovy a matčiny strany

role v rodině, pravidla chování a soužití v rodině

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

hovoří o pravidlech chování v rodině, pojmenuje svoji 
pravidelnou účast na chodu domácnosti

rodina – příbuzenské vztahy, oslavy, tradice

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

naslouchá různým názorům spolužáků rodina – příbuzenské vztahy, oslavy, tradice

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 

vychází vstříc přiměřeným požadavkům role v rodině, pravidla chování a soužití v rodině
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spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům

umí dát najevo svůj nesouhlas bez projevu agresivity či 
ironie

role v rodině, pravidla chování a soužití v rodině

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

zná povolání svých rodičů i blízkých příbuzných a dokáže 
jednoduše popsat, co se dělá v daném povolání

práce a povolání dospělých

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

vyvozuje potřebu i význam povolání (pro rodinu, 
společnost, kolektiv)

práce a povolání dospělých

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

uvědomuje si rozdíl mezi psychickou a fyzickou prací práce a povolání dospělých

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

pro orientaci v čase běžně používá kalendář orientace v čase, časový řád

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

v kalendáři s jistotou vyhledá datum svého narození i 
blízké rodiny

orientace v čase, časový řád

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

popíše různá měřidla času měřidla času

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti

ví, kde získá informace o životě v dávných dobách orientace v čase, časový řád

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 významné rodáky a přiřadí k nim danou 
činnost

jak žili lidé dříve

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

sestavuje „encyklopedii“ významných osobností – 
sportovní a kulturní

významné osobnosti současnosti i nedávné minulosti



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

122

Prvouka 3. ročník

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

interpretuje báje a pověsti spjaté s místním okolí regionální báje a pověst

generaceČJS-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

zná svou rodinu, generace v rodině, zvyky a rodinné 
tradice režim v rodině

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

na základě vlastních pozorování ví, v jaké podobě se v 
přírodě nachází voda a jak mění svoji podobu

životní podmínky- rozmanitost podmínek života na 
Zemi, podnebí, počasí

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

popíše a jednoduše zakreslí koloběh vody v přírodě životní podmínky- rozmanitost podmínek života na 
Zemi, podnebí, počasí

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

vyjmenuje základní podmínky života na Zemi životní podmínky- rozmanitost podmínek života na 
Zemi, podnebí, počasí

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

ví, jaký význam má Slunce pro život na Zemi životní podmínky- rozmanitost podmínek života na 
Zemi, podnebí, počasí

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

pozoruje a zaznamenává délku a intenzitu světla v 
ročních obdobích

životní podmínky- rozmanitost podmínek života na 
Zemi, podnebí, počasí

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

ví, při jaké teplotě voda mění své skupenství životní podmínky- rozmanitost podmínek života na 
Zemi, podnebí, počasí

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

uvědomuje si důležitost vzduchu pro život a co je 
zdrojem kyslíku

ochrana životního prostředí

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

uvědomuje si vztah lidí k životnímu prostředí : čistota 
vody, vzduchu

ochrana životního prostředí

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

navrhuje opatření ke zvýšení čistoty ovzduší a vody čistota životního prostředí

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

rozlišuje správné a špatné v chování lidí k přírodě ochrana životního prostředí

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

rozlišuje užitkové přírodniny živá a neživá příroda

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle jednoduchým způsobem vysvětlí rozdíl mezi přírodninou živá a neživá příroda
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nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

a surovinou

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

ví, z jakých přírodnin se získávají suroviny: dřevo vlna, 
mléko, kůže

živá a neživá příroda

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

vysvětluje rozdíl mezi živou a neživou přírodou živá a neživá příroda

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

pozoruje a popisuje, jakým způsobem probíhá výživa 
rostlin

výživa rostlin

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

zná v okolí obce chráněné přírodní druhy a uvědomuje 
si správné chování

chráněné rostliny a živočichové

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

kvetoucí a nekvetoucí rostliny kvetoucí a nekvetoucí rostliny

dřeviny – stromy a keřeČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

jednoduchým způsobem popíše rozdíl mezi rostlinami 
dřevnatými a dužnatými bylina

ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě

vyvozuje a popisuje odlišnosti hub od rostlin houby

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

pozoruje, kdy se mění skupenství vody, měření zapisuje jednoduché pokusy

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

pozoruje a zapisuje koloběh vody v přírodě jednoduché pokusy

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 

pozoruje a zapisuje intenzitu slunečního světla jednoduché pokusy
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vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů

voda, důležitá součást života – provádí jednoduchá 
pozorování

jednoduché pokusy

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 jednoduchá měření: délka, hmotnost, objem, 
teplota

veličiny: délka, hmotnost, objem, teplota

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

k měření používá správné nástroje, provádí zápisy 
zpozorování a měření

pracovní nástroje a jejich užívání

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

vysvětlí rozdílnosti člověka od ostatních savců lidské tělo

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

vnímá rozdíly mezi pohlavím lidské tělo

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

učí se respektovat odlišné pohlaví lidské tělo

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

uvědomuje si, co je důležité pro zdravý způsob života a 
co našemu tělu škodí

zdravý životní styl

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 

vyjmenuje zásady zdravého způsobu života a snaží se je 
dodržovat

zdravý životní styl
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vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

ví, jaké látky by měla obsahovat zdravá výživa zdravý životní styl

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

vyjmenuje možné návykové látky (alkohol, tabák, léky) návykové látky

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

rozlišuje smyslová ústrojí a některé důležité vnitřní 
orgány: ledviny, plíce a žaludek

stavba těla rostlin, savců, ptáků a člověka

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

zná rozdíl mezi nemocí úrazem uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v 
silničním provozu při cestě do školy i ze školy

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

uvědomuje si souvislosti mezi výživou a zdravím uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v 
silničním provozu při cestě do školy i ze školy

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

respektuje pravidla kolektivních her uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v 
silničním provozu při cestě do školy i ze školy

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

pravidelným pohybem ke zdravému životnímu stylu uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v 
silničním provozu při cestě do školy i ze školy
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charakterizuje nebezpečná místaČJS-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

zná a dodržuje pravidla silničního provozu – chodec
důležitá telefonní čísla: 150, 155,158, 156, 112

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

upozorní na podezřelé chování neznámého jedince osobní bezpečí

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

umí odmítnout nepříjemnou komunikaci komunikace s neznámým jedincem

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

ví, kam se obrátí o pomoc či radu instituce a organizace poskytující pomoc

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

respektuje pokyny dospělých při mimořádných 
událostech

mimořádné události

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

zachovává chladnou hlavu při cvičeních (vyhlášení 
cvičného poplachu)

cvičný poplach

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

Orientace v čase, časový řád.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Osobní bezpečí.
Komunikace s neznámým jedincem.
Instituce a organizace poskytující pomoc.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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Rodina – příbuzenské vztahy, oslavy, tradice.
Role v rodině, pravidla chování a soužití v rodině.
Třída, škola – respektování různých povahových vlastností a dalšíchodlišností, spolužáci s postižením.
Osobní bezpečí.
Komunikace s neznámým jedincem.
Instituce a organizace poskytující pomoc.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Orientace v čase, časový řád

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Lidské tělo.
Stavba těla rostlin, savců, ptákůa člověka.
Zdravý životní styl.
Návykové látky.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Třída, škola – respektování různých povahových vlastností a dalšíchodlišností, spolužáci s postižením.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Zdravý životní styl.
Návykové látky.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Čistota životního prostředí.
Ochrana životního prostředí.
Živá a neživá příroda.
Výživa rostlin.
Chráněné rostliny a živočichové.
Kvetoucí a nekvetoucí rostliny.
Dřeviny – stromy a keře.
Bylina.
Houby.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Rodina – příbuzenské vztahy, oslavy, tradice.
Role v rodině, pravidla chování a soužití v rodině.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Pracovní nástroje a jejich užívání.
Veličiny: délka, hmotnost, objem, teplota.

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka.
Bezpečná cesta do školy.
Riziková místa a situace v okolí.
Povolání, práce, řemesla.
Fyzická a psychická práce.
Relaxace – volný čas.
Uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy i ze školy, charakterizuje nebezpečná místa. 
Důležitá telefonní čísla: 150, 155,158, 156, 112.
Mimořádné události.
Cvičný poplach.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Neživá příroda – podmínky života na Zemi.
Slunce – Země.
Voda, světlo, teplo.
Teplota.
Vzduch.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Příroda v okolí obce.
Zástavba – byty, domy, obchodní centra, historické budovy.
Čistota životního prostředí.
Ochrana životního prostředí.
Živá a neživá příroda.
Chráněné rostliny a živočichové.
Kvetoucí a nekvetoucí rostliny.
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5.6 Vlastivěda

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
 Povinný Povinný   

  

Název předmětu Vlastivěda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve vybraných třech 

okruzích z pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas. Žáci se učí pozorovat a 
pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a 
postupně se seznamují se vzdálenějšími jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat krásy lidských výtvorů a 
přírodních jevů, soustředěně je pozoruje a přemýšlí o nich. Podmínkou úspěšného vzdělávání v této oblasti 
je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací. Propojením této oblasti s 
reálným životem a s praktickou zkušeností pomáhá žákovi zvládat nové životní situace, upevňovat pracovní 
a režimové návyky. Na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí chápe organizaci života v 
rodině, ve škole, obci a ve společnosti. Různé činnosti a úkoly by měly probudit kladný vztah k místu jejich 
bydliště, postupně rozvíjet vztah k naší zemi a k evropanství. Seznamují se s problémy, které provázejí 
soužití lidí, celé společnosti nebo i globální problémy. Žáci poznávají, jak se život a věci vyvíjejí a jakým 
změnám podléhají v čase. Poznávají historii a současnost České republiky i v kontextu Evropy.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k učení:
Učitel vede žáky k zakládání pokusů a tím žák pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a 
vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. Učitel nabízí různé zdroje informací a tím vede žáka k 
vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů informací (encyklopedie, přírodovědné knihy a 
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časopisy…).Učitel jasně, stručně, srozumitelně a v souvislostech provádí výklad a tím vede žáka k užívání 
obecně platných termínů, znaků a symbolů, uvádí věci do souvislostí.
Kompetence k řešení problémů:
Učitel nabízí problémové úkoly, objasňuje více druhů řešení a tím vede žáka řešit problémy, volit vhodné 
způsoby řešení, užívat při řešení problému empirické a logické postupy, tyto postupy prakticky 
ověřuje.Učitel společně s žáky vytváří pravidla a kritéria hodnocení a tím umožňuje žákovi sledovat vlastní 
pokrok při zdolávání problémů.
Kompetence komunikativní:
Učitel nabízí různé texty a záznamy, audio i videotechniku a tím umožňuje žákovi porozumět různým typům 
textů a záznamů i obrazového materiálu. Učitel poskytuje žákovi informační a komunikační prostředky a 
technologie a tím vede žáka k efektivnímu využívání těchto prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem.
Kompetence sociální a personální:
Učitel umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a tím se žák učí spolupracovat ve 
skupině a respektovat daná pravidla, učitel poskytuje žákům prostor pro skupinovou práci a kooperativní 
učení a tím učí žáky podílet se na příjemné atmosféře v týmu. Učitel je žákům rádcem a tím vede žáka k 
tomu, že žák umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat.Učitel umožňuje žákům klást 
otázky a tím žák přispívá k diskusi v malé skupině, cítí potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení 
problémů.
Kompetence občanské:
Učitel uznává možnost volby při rozhodování a tím umožňuje žákovi rozhodovat se podle dané situace, 
poskytovat účinnou pomoc dle svých možností. Učitel umožňuje dávat věci, jevy do souvislostí a vede žáky 
k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a tím se žák učí chápat základní ekologické souvislosti, znát požadavky 
na kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví.
Kompetence pracovní:
Učitel poskytuje žákům různé nástroje a pomůcky a tím vede žáka k používání materiálů, nástrojů a 
vybavení a dodržování vymezených pravidel. Učitel předkládá různá rizika a následky nejen ve vztahu k 
lidem, ale i k přírodě a tím vede žáka k zodpovědnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska 
ochrany svého zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí.
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Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 4. ročník
• --> Matematika - 4. ročník
• --> Výtvarná výchova - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
orientace v místě bydliště, dopravní síť, riziková místa 
a situace.

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

zná a uplatňuje zásady bezpečného pohybu a pobytu v 
obci, městě

obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a 
linie
první pomocČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 

pobytu vzhledem ke krajině a státu
chce být dobrým cyklistou, základní pravidla pohybu v 
silničním provozu, pasivní a aktivní bezpečnost BESIP – dopravní značky, křižovatky, pravidla silničního 

provozu z hlediska chodce a cyklisty
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

rozlišuje světové strany na mapě mapa ČR – zemský povrch, nížiny, pohoří, vodní toky a 
plochy

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

přiřadí světové strany na mapě regionální turistická mapa

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

zorientuje mapu v přírodě, podle mapy a orientačních 
bodů se pohybuje v terénu

regionální turistická mapa

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

pracuje s plánem obce, popíše cestu do školy ze svého 
bydliště

obec, město, místní krajina
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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

označí „kritické body“ bezpečné cesty do školy, navrhne 
řešení

obec, město, místní krajina

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

seznámí se s mapou (barvy, hranice, základní značky zemský povrch a jeho tvary

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

určí světové strany na mapě zemský povrch a jeho tvary

vliv krajiny na život lidíČJS-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

poznává základní typy krajiny
působení lidí na krajinu

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

seznámení s mapou (barvy,hranice, základní značky) mapa České republiky

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

světové strany na mapě mapa České republiky

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

tvary zemského povrchu, základní typy krajiny mapa České republiky

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 

pozná mapu České republiky,sousední státy, nejvyšší 
pohoří, řeky, nížiny

mapa České republiky
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způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického

báje a pověsti regionu, historické zvláštnosti regionu 
(UNESCO, hrady a zámky, významné památky)

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

region ve kterém žiji, kulturní a průmyslové centrum 
regionu, obyvatelé krajiny, města, průmysl, vesnice, 
venkov, zemědělství, exkurze do zajímavých míst regiony ČR – surovinové zdroje,výroby, služby a 

obchod

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 a vyhledává na mapě místo svého 
prázdninového pobytu

regiony ČR

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

hovoří, zaznamenává a porovnává místo svého pobytu s 
místem bydliště

regiony ČR

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

poznává polohu a významné historické postavení 
hlavního města Prahy

národ, základy státního zřízení a politického systému 
ČR

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

rozlišuje státní symboly a jejich význam státní symboly

Armáda ČRČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

zná místní samosprávu a státní správu
státní správa a samospráva (třídní, místní, krajská)

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)

vyvozuje, stanovuje a dodržuje pravidla chování ve 
třídě, ve škole

pravidla soužití – třídní, školní, společenská

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)

respektuje pravidla soužití v rodině pravidla soužití – třídní, školní, společenská

státní správa a samosprávaČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 

zná a respektuje pravidla soužití v obci, uvědomuje si 
možné následky při porušování pravidel demokratický systém
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pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)

zná a respektuje pravidla silničního provozu v obci práce městské a státní policie

soužití lidí: obchod, firmy, zájmová sdružení a spolky, 
pomoc nemocným a sociálně slabším
právo a spravedlnost: základní lidská práva a práva 
dítěte

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

všímá si, registruje a popisuje nevhodné chování 
spolužáků a spoluobčanů,navrhne opatření a řešení

práva a povinnosti žáků školy, protiprávní chování
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

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

vnímá a popisuje různé druhy vlastnictví a hospodářství 
– výrobky,zboží, obchod, peníze, ceny

nárok na reklamaci
Orientace v čase a péče o řádČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 

zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

orientuje se v čase, rozumí dějinám jako časovému 
sledu událostí určování času, čas jako fyzikální veličina, kalendář, 

letopočet
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

orientuje se v kalendáři a na jeho základě je schopen 
určit roční období

dějiny jako časový sled událostí

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

umí vyhledávat regionální památky, zajímá se o 
možnosti péče o památky

regionální památky, památky (UNESCO), lidé pečující o 
památky

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

seznamuje se s minulostí kraje a předků regionální památky, památky (UNESCO), lidé pečující o 
památky

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách seznamuje se s pověstmi regionu i ČR minulost v našem životě, svědectví našich předků
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lidské generace, naši předkové, pověsti, nejstarší 
osídlení naší vlasti, Velká Morava, Přemyslovci, 
Lucemburkové, husitství

způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

Jagellonci, 30tiletá válka, nástup habsburského 
soustátí
objasní historické důvody zařazení státních svátků a 
symbolů

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

poznává současnost a minulost v našem životě z 
hlediska významných dnů a státních svátků

současnost a minulost v našem životě – významné dny 
a státní svátky

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

První pomoc.
BESIP – dopravní značky, křižovatky, pravidla silničního provozu z hlediska chodce a cyklisty.

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Národ, základy státního zřízení a politického systému ČR. Armáda ČR.
Státní správa a samospráva (třídní, místní, krajská), státní symboly.
Státní správa a samospráva.
Pravidla soužití – třídní, školní, společenská.
Soužití lidí: obchod, firmy, zájmová sdružení a spolky, pomoc nemocným a sociálně slabším.

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Zemský povrch a jeho tvary, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Orientace v místě bydliště, dopravní síť, riziková místa a situace.
Obec, město, Česká republika: mapa, orientační body a linie.

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Dějiny jako časový sled událostí.
Minulost v našem životě, svědectví našich předků- lidské generace, naši předkové, pověsti.
Objasní historické důvody zařazení státních svátků a symbolů Současnost a minulost v našem životě – významné dny a státní svátky.

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Práce městské a státní policie.
Demokratický systém.
Právo a spravedlnost: základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní chování.
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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.
  

Vlastivěda 5. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Informatika - 5. ročník
• --> Přírodověda - 5. ročník
• --> Český jazyk a literatura - 5. ročník
• --> Matematika - 5. ročník
• --> Výtvarná výchova - 5. ročník
• --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Hudební výchova - 5. ročník
• --> Tělesná výchova - 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

zná a uplatňuje zásady bezpečného pohybu a pobytu v 
obci, městě

škola, prostředí školy, okolí školy, riziková místa a 
situace

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu

chce být dobrým cyklistou, základní pravidla pohybu v 
silničním provozu, pasivní a aktivní bezpečnost

prostředí domova, orientace v místě bydliště

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

rozlišuje světové strany na mapě určí světové strany

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

přiřadí světové strany na mapě, zorientuje mapu v 
přírodě, podle mapy a orientačních bodů se pohybuje v 

mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika 
a vysvětlivky
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bezpečného pohybu a pobytu v přírodě terénu
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

pracuje s plánem obce, popíše cestu do školy ze svého 
bydliště, označí „kritické body“ bezpečné cesty do školy, 
navrhne řešení

Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, 
cestování (zemský povrch a jeho tvary, vodstvo, 
rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, hospodářství, 
obyvatelstvo)

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

seznámí se s mapou (barvy, hranice, základní značky), 
světové strany na mapě, tvary zemského povrchu, 
základní typy krajiny

Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, 
cestování (zemský povrch a jeho tvary, vodstvo, 
rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, hospodářství, 
obyvatelstvo)

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

seznámení s mapou (barvy, hranice, základní značky), 
světové strany na mapě, tvary zemského povrchu, 
základní typy krajiny

obec, místní krajina- její části, poloha v krajině, 
minulost a současnost obce, budovy, dopravní síť

seznamuje se s evropskou historiíČJS-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

pozná mapu České republiky,sousední státy, nejvyšší 
pohoří, řeky, nížiny Evropa a EU

probuzení zájmu o dějiny národa a regionuČJS-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

region ve kterém žiji, kulturní a průmyslové centrum 
regionu, obyvatelé krajiny, města, průmysl, vesnice, 
venkov, zemědělství, exkurze do zajímavých míst

svědectví práce našich předků uchované v památkách.

v rámci EU dokáže vyhledávat zvláštnosti a posuzuje 
jejich význam
vypráví a zaznamenává osobní zkušenosti ze 
zahraničních cest

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

hovoří, zaznamenává a porovnává místo svého pobytu s 
místem bydliště

zprostředkovává ostatním pohled na život v zahraničí
vnímá soužití lidíČJS-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 a vyhledává na mapě místo svého 
prázdninového pobytu pozná nejbližší národní sousedy ČR, porovnává povrch, 

vodstvo
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národ, základy státního zřízení a politického systému 
ČR

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

poznává polohu a významné historické postavení 
hlavního města Prahy

zná historické postavení hlavního města Prahy
symboly EUČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 

některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

rozlišuje státní symboly a jejich význam,
rozlišuje a zná státní symboly a jejich význam

státní správa a samospráva (místní, krajská), státní a 
krajské symboly
Česká republika: státoprávní uspořádání, instituce 
demokratického státu, jejich vzájemné vztahy a vztahy 
mezi občanem a těmito institucemi (prezident, 
parlament, vláda, zákony, soudy, volby)

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam

zná místní samosprávu a státní správu

zná místní samosprávu a státní správu, zná princip 
krajské samosprávy
pravidla soužití – třídní, školní, společenskáČJS-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)

vyvozuje, stanovuje a dodržuje pravidla chování ve 
třídě, ve škole soužití lidí – obchod, firmy, zájmová sdružení a spolky, 

pomoc nemocným a sociálně slabším

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)

respektuje pravidla soužití v rodině právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva 
dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní 
chování, politické strany, církve

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)

zná a respektuje pravidla soužití v obci, uvědomuje si 
možné následky při porušování pravidel

vlastnosti lidí, ohleduplnost, etické zásady, rizikové 
chování a situace, předcházení konfliktům

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)

zná a respektuje pravidla silničního provozu v obci práce městské a státní policie

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 a rozpozná vhodné a nevhodné chování všímá si, registruje a popisuje nevhodné chování 
spolužáků a spoluobčanů, navrhne opatření a řešení
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vnímá a posuzuje chování představitelů politických 
stran
seznamuje se s různými typy církví z historického 
hlediska v celosvětovém kontextu
etické zásady, rizikové chování, předcházení 
konfliktům
právo a spravedlnost- základní lidská práva a práva 
dětí, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní 
jednání, právní ochrana občanů a majetku, 
soukromého vlastnictví, duševních hodnot

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

všímá si, registruje a popisuje nevhodné chování 
spolužáků a spoluobčanů; navrhne opatření a řešení

korupce
vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, společné
hmotný a nehmotný majetek, peníze a jejich hodnota 
(euro a ostatní měny)
nárok na reklamaci, ochrana majetku, korupce

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

vnímá a popisuje různé druhy vlastnictví a hospodářství 
– výrobky, zboží, obchod, peníze, ceny

rozpočet, příjmy a výdaje v domácnosti, placení, banka 
jako správce peněz, úspory, půjčky
životní prostředí ve městě a obci a možnosti, jak ho 
vylepšit

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města)

všímá si základních problémů ve městě, obci, navrhne 
řešení

základní globální problémy- nesnášenlivost mezi lidmi, 
globální problémy přírodního prostředí, problémy 
konzumní společnosti
orientace v čase a časový řád - určování času, čas jako 
fyzikální veličina
dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, 
generace
časová přímka

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

orientuje se v čase, rozumí dějinám jako časovému 
sledu událostí

nejvýznamnější osobnosti a události v našich dějinách
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy

orientuje se v kalendáři a na jeho základě je schopen 
určit roční období

kalendář, letopočet

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a umí vyhledávat regionální památky, zajímá se o současnost a minulost v našem životě – proměny 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

140

Vlastivěda 5. ročník

galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek

možnosti péče o památky způsobu života, bydlení, předmětů denní potřeby

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

seznamuje se s minulostí kraje a předků současnost a minulost v našem životě – proměny 
způsobu života, bydlení, předmětů denní potřeby

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik

chápe pojem současnost, minulost současnost a minulost v našem životě- proměny 
způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, 
státní svátky a významné dny

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik

orientuje se v hlavních historických událostech naší 
vlasti

báje, mýty, pověsti- minulost rodného kraje a předků, 
domov, vlast, rodný kraj

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

porovná a zhodnotí život našich předků život našich předků, srovnání se současností

státní svátky a významné dnyČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů

poznává současnost a minulost v našem životě z 
hlediska významných dnů a státních svátků domov, vlast, rodný kraj

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

Soužití lidí – obchod, firmy, zájmová sdružení a spolky, pomoc nemocným a sociálně slabším.
Právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní chování, politické strany, církev.
Všímá si, registruje a popisuje nevhodné chování spolužáků a spoluobčanů, navrhne opatření a řešení- vnímá a posuzuje chování představitelů politických stranŽivotní 
prostředí ve městě a obci a možnosti, jak ho vylepšit.
Základní globální problémy- nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí, problémy konzumní společnosti.

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Pravidla soužití – třídní, školní, společenská.
Práce městské a státní policie.

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Vnímá a posuzuje chování představitelů politických stran.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, společné.
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Hmotný a nehmotný majetek, peníze a jejich hodnota (euro a ostatní měny).
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané

Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování (zemský povrch a jeho tvary, vodstvo, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, hospodářství, obyvatelstvo).
Vnímá soužití lidí
- pozná nejbližší národní sousedy ČR, porovnává povrch, vodstvo
- v rámci EU dokáže vyhledávat zvláštnosti a posuzuje jejich význam
- vypráví a zaznamenává osobní zkušenosti ze zahraničních cest
- zprostředkovává ostatním pohled na život v zahraničí.

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování (zemský povrch a jeho tvary, vodstvo, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, hospodářství, obyvatelstvo).
Vnímá soužití lidí
- pozná nejbližší národní sousedy ČR, porovnává povrch, vodstvo
- v rámci EU dokáže vyhledávat zvláštnosti a posuzuje jejich význam
- vypráví a zaznamenává osobní zkušenosti ze zahraničních cest
- zprostředkovává ostatním pohled na život v zahraničí.

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování (zemský povrch a jeho tvary, vodstvo, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, hospodářství, obyvatelstvo).
Vnímá soužití lidí
- pozná nejbližší národní sousedy ČR, porovnává povrch, vodstvo
- v rámci EU dokáže vyhledávat zvláštnosti a posuzuje jejich význam
- vypráví a zaznamenává osobní zkušenosti ze zahraničních cest
- zprostředkovává ostatním pohled na život v zahraničí.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Vlastnosti lidí, ohleduplnost, etické zásady, rizikové chování a situace, předcházení konfliktům.
Základní lidská práva a práva dětí, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku, soukromého vlastnictví, duševních hodnot. 
Korupce.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Základní lidská práva a práva dětí, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání, právní ochrana občanů a majetku, soukromého vlastnictví, duševních hodnot.
Korupce.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Národ, základy státního zřízení a politického systému ČR.
Státní správa a samospráva (místní, krajská), státní a krajské symboly.
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Symboly EU.
Česká republika: státoprávní uspořádání, instituce demokratického státu, jejich vzájemné vztahy a vztahy mezi občanem a těmito institucemi (prezident, parlament, 
vláda, zákony, soudy, volby)
- rozlišuje a zná státní symboly a jejich význam
- zná místní samosprávu a státní správu, zná princip krajské samosprávy
- poznává polohu a významné.
Historické postavení hlavního města Prahy.
   

5.7 Přírodověda

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
 Povinný Povinný   

  

Název předmětu Přírodověda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických 

okruzích: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví.
Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i 
své nejbližší okolí a postupně se seznamují se vzdálenějšími jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat krásy 
lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozoruje a přemýšlí o nich. Podmínkou úspěšného 
vzdělávání v této oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací. 
Propojením této oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností pomáhá žákovi zvládat nové životní 
situace, upevňovat pracovní a režimové návyky. Na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí 
chápou organizaci života v rodině, ve škole, obci a ve společnosti. Různé činnosti a úkoly by měly probudit 
kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet vztah k naší zemi. Seznamují se s problémy, které 
provázejí soužití lidí, celé společnosti nebo i globální problémy. Žáci poznávají, jak se život a věci vyvíjejí a 
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jakým změnám podléhají v čase. Poznávají planetu Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí 
se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé a neživé přírody. Na základě praktického 
poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat, 
hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém 
věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. Dále poznávají 
člověka jako živou bytost, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk 
vyvíjí a co je pro člověka vhodné či nevhodné. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech i o 
bezpečném chování v různých životních situacích. Uvědomují si svoji odpovědnost za své zdraví i za zdraví 
jiných lidí.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Člověk a jeho svět

Kompetence k učení:
Učitel vede žáky k zakládání pokusů a tím žák pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a 
vyvozuje z nich závěry pro využití  v budoucnosti; nabízí různé zdroje informací a tím vede žáka k 
vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů informací (encyklopedie, přírodovědné knihy a časopisy); 
jasně, stručně, srozumitelně a v souvislostech provádí výklad a tím vede žáka k užívání obecně platných 
termínů, znaků a symbolů, uvádí věci do souvislostí.
Kompetence k řešení problémů:
Učitel nabízí problémové úkoly, objasňuje více druhů řešení a tím vede žáka řešit problémy, volit vhodné 
způsoby řešení, užívat při řešení  problému empirické a logické postupy, tyto postupy prakticky 
ověřuje; společně s žáky vytváří pravidla a kritéria hodnocení a tím umožňuje žákovi sledovat vlastní pokrok 
při zdolávání problémů.
Kompetence komunikativní:
Učitel nabízí různé texty a záznamy, audio i videotechniku a tím umožňuje žákovi porozumět různým typům 
textů a záznamů, obrazového materiálu; poskytuje žákovi informační a komunikační prostředky a 
technologie a tím vede žáka k efektivnímu využívání těchto prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence sociální a personální:
Učitel umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a tím se žák učí spolupracovat ve 
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skupině a respektovat daná pravidla; poskytuje žákům prostor pro skupinovou práci a kooperativní učení a 
tím učí žáky podílet se na příjemné atmosféře v týmu, je žákům rádcem a tím vede žáka k tomu, že žák umí 
v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat; umožňuje žákům klást otázky a tím žák přispívá k 
diskusi v malé skupině, cítí potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení problémů.
Kompetence občanské:
Učitel uznává možnost volby při rozhodování a tím umožňuje žákovi rozhodovat se podle dané situace, 
poskytovat účinnou pomoc dle svých možností; umožňuje dávat věci, jevy do souvislostí a vede žáky k 
zodpovědnosti za svá rozhodnutí a tím se žák učí chápat základní ekologické souvislosti, znát požadavky na 
kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví.
Kompetence pracovní:
Učitel poskytuje žákům různé nástroje a pomůcky a tím vede žáka k používání materiálů, nástrojů a 
vybavení a dodržování vymezených pravidel; předkládá různá rizika a následky nejen ve vztahu k lidem, ale 
i k přírodě a tím vede žáka k zodpovědnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany 
svého zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí.

  

Přírodověda 4. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 4. ročník
• --> Český jazyk a literatura - 4. ročník
• --> Výtvarná výchova - 4. ročník
• --> Tělesná výchova - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a základní projevy života, podmínky života - výživa, základní podmínky života: voda, vzduch, půda
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neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka

dýchání, růst, rozmnožování, vývin (různé druhy 
organizmů)

ochrana přírody - ohleduplné chování v přírodě, 
ochrana rostlin a živočichů.

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

zná základní společenstva v okolí školy, obce

živelné pohromy a ekologické katastrofy

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

rozpozná vzájemné vztahy mezi organismy, některé 
příčiny porušování rovnováhy

rovnováha v přírodě – její význam, vzájemné vztahy 
mezi organismy, základní společenstva.

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

chápe vztahy mezi planetami vesmír a Země:Sluneční soustava, planety, den a noc, 
roční období

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

vyjmenuje planety sluneční soustavy vesmír a Země:Sluneční soustava, planety, den a noc, 
roční období

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

vnímá planetu Zemi jako součást vesmíru vesmír a Země:Sluneční soustava, planety, den a noc, 
roční období

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

uvědomuje si nutnost vesmírného bádání – lety do 
vesmíru

vesmír a Země:Sluneční soustava, planety, den a noc, 
roční období

živočichové - znaky života, životní potřeby a projevy, 
průběh a způsob života
stavba těla vybraných živočichů funkce jednotlivých 
částí jejich těla
význam chovu domácích zvířat
živočichové ve volné přírodě
chov zvířat v zajetí – ZOO
potravní závislosti v přírodě

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

popíše základní projevy života na konkrétních 
organismech,

reprodukce, význam pro přírodu i člověka



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

146

Přírodověda 4. ročník

základní skupiny živočichů, zástupci a jejich poznáváníČJS-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

prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k 
tomu i jednoduché klíče a atlasy rostliny – stavba těla

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

pozoruje základní podmínky života ve vztahu k podnebí 
a počasí

základní rozdíly mezi savci, ptáky, plazy, rybami, 
obojživelníky, hmyzem

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

zakládá jednoduché pokusy - voda, vzduch, 
půda,světlo–tma

význam přírody pro člověka

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

zná konkrétní činnosti člověka v přírodě (těžba nerostů, 
zemědělská půda, energetické zdroje – elektrárna, 
průmysl – znečištění ovzduší)

ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 
odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního 
prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace 
odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy

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

zhodnotí konkrétní činnosti a zásahy člověka do přírody 
a rozlišuje mezi aktivitami podporujícími a poškozujícími

ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 
odpovědnost, ochrana rostlin a živočichů, 
problematika odpadů, tvorba životního prostředí, 
živelné pohromy, katastrofy, specifické přírodní jevy

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 událostí

ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 
odpovědnost, ochrana rostlin a živočichů, 
problematika odpadů, tvorba životního prostředí, 
živelné pohromy, katastrofy, specifické přírodní jevy

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

v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – 
odpovědnost, ochrana rostlin a živočichů, 
problematika odpadů, tvorba životního prostředí, 
živelné pohromy, katastrofy, specifické přírodní jevy
látky a jejich vlastnosti: třídění látek, hoření látek, 
změny látek a skupenství, vlastnosti porovnání 
látek,význam pro život
vážení a měření (délka, hmotnost, objem, čas, teplota)

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

pozoruje a třídí látky, pozoruje a zapisuje vlastnosti 
látek (lupa), voda, nerosty, horniny, rostliny, zakládá 
herbář

herbář
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lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevyČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

zná základní stavbu lidského těla,srovnává s ostatními 
živočichy (savci,ryby, plazi, ptáci)DV:ví, co je zdravý 
způsob života

pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské 
reprodukce

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

životospráva, denní režim, odpočinek,pitný režim, 
nemoc - úraz, úrazová zábrana

zdraví a výživa

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

vnímá reklamní vlivy na zdravý životní styl zdraví a výživa

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

uvědomuje si etapy života od narození: předškolák, 
školák, dospělost

vývoj jedince

denní režim
učení a volný čas

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob

dokáže plánovat čas na odpočinek a práci

pomoc blízkým osobám
návykové látky a zdraví: tabák, alkohol, počítače 
(soustavná hra)
osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, brutalita a jiné formy násilí v médiích

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

uvědomuje si situace, ve kterých může docházet k 
ohrožení zdraví

předcházení rizikovým situacím v dopravě a v 
dopravních prostředcích

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

ví, jak se má chovat v silničním provozu jako chodec, 
cyklista

dopravní značky

návykové látky a zdraví: tabák, alkohol, počítače 
(soustavná hra), hrací automaty

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

dokáže správně reagovat a odmítnout návykovou látku

nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických 
médií Osobní bezpečí
péče o zdraví, zdravý životní styl, ochrana před 
nemocemi

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

vnímá základní dovednosti a návyky, které souvisí s 
ochranou zdraví

nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
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infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS)
nemoc (nachlazení, otužování, zdravá výživa, pitný 
režim)
úraz (drobná poranění – řezná, tržná rána a jejich 
ošetření)

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

je schopen rozlišit zranění lehká a zranění ohrožující 
člověka na životě

drobné úrazy a poranění a jejich prevence
první pomoc při drobných poraněníchČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 

drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
snaží se o ošetření drobného poranění

osobní, intimní a duševní hygiena
základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, 
partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka 
vztahů a sexuality

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

je schopen ohleduplně se chovat k opačnému pohlaví

partnerství, manželství a rodičovství
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Vývoj jedince

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Živočichové
• znaky života, životní potřebya projevy, průběh a způsob života
• základní skupiny živočichů, zástupci a jejich poznávání
• stavba těla vybraných živočichůa funkce jednotlivých částí jejich těla
• význam chovu domácích zvířat
• živočichové ve volné přírodě
chov zvířat v zajetí – ZOO
• potravní závislosti v přírodě
 Rostliny – stavba těla,reprodukce, význam pro přírodu i člověka

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Základní podmínky života: voda, vzduch, půda.
Rovnováha v přírodě – její význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva.
Ochrana přírody - ohleduplné chování v přírodě, ochrana rostlin a živočichů.
Likvidace odpadů.
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Živelné pohromy a ekologické  katastrofy.
Živočichové
• znaky života, životní potřebya projevy, průběh a způsob života
• základní skupiny živočichů, zástupci a jejich poznávání
• stavba těla vybraných živočichůa funkce jednotlivých částí jejich těla
• význam chovu domácích zvířat
• živočichové ve volné přírodě• potravní závislosti v přírodě
Rostliny – stavba těla,reprodukce, význam pro přírodu i člověka.
Chov zvířat v zajetí – ZOO.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobní bezpečí

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Osobní bezpečí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy 
a ekologické katastrofy.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Návykové látky a zdraví:
tabák, alkohol, počítače (soustavná hra) 
Osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, brutalita a jiné formy násilí v médiích

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy 
a ekologické katastrofy.  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Návykové látky a zdraví:
tabák, alkohol, počítače (soustavná hra) 
Osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, brutalita a jiné formy násilí v médiích
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Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 5. ročník
• --> Informatika - 5. ročník
• --> Český jazyk a literatura - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník
• --> Výtvarná výchova - 5. ročník
• --> Tělesná výchova - 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
voda v krajiněČJS-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

zná úlohu vody v přírodě;
moře, oceány

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

ví, že teplota vzduchu, množství vody a sluneční záření 
nejvíce ovlivňují život v přírodě

množství slunečního záření na různých místech Země

sluneční soustava, planety, den a noc, roční období
chápe vztahy mezi planetami,

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

vnímá planetu Zemi jako součást vesmíru

vyjmenuje planety sluneční soustavy
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období

uvědomuje si nutnost vesmírného bádání – lety do 
vesmíru

vesmír a Země:

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 

zná některé mořské živočichy, včetně vlastních 
pozorování

život v mořích a oceánech
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vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

tropické deštné lesy
savany
pouště, polopouště

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

popíše rozmanitost života v tropických oblastech, 
savanách, na pouštích, zná živočichy polárních oblastí

polární oblasti
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

zná podnebí a podmínky života mírného pásu podnebí mírného pásu

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

popisuje živočichy cizokrajných oblastí, známé ze ZOO život zvířat v zajetí (ZOO)

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

ví, že rozdíly mezi způsobem výživy jsou základním 
rozlišovacím znakem hlavních skupin organismů;

rod, druh, třídění živočichů

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

ví, že jedinec patří k určitému druhu, který se vyznačuje 
určitou stavbou a činností těla, určitým způsobem života 
a zajišťuje své potomstvo

rod, druh, třídění živočichů

třídění rostlinČJS-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

umí používat jednoduché atlasy a klíče přírodnin
používání jednoduchých atlasů, klíčů

chování v příroděČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat

uvědomuje si soulad mezi přírodou a působením 
člověka na přírodu a vliv přírody na zdraví člověka ochrana životního prostředí

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 

uvědomuje si specifické přírodní jevy a s nimi spojená 
rizika vzniku mimořádných událostí

rizika v přírodě spojená s ročními obdobími a 
sezónními činnostmi, mimořádné události způsobené 
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přírodními vlivy a ochrana před nimiudálostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, 

zkouška sirén), požáry – příčiny vzniku, ochrana a 
evakuace při požáru – integrovaný záchranný systém
opakování -Látky a jejich vlastnosti: třídění látek, 
změny látek a skupenství, vlastnosti porovnání látek

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu

zvládne naplánovat a založit jednoduchý pokus

vážení a měření (délka, hmotnost, objem, čas, teplota)
lidský organismus
stavba těla
význam potravy, vody a vzduchu
přijímání a využívání potravy
dýchání
rozvádění látek po těle
vylučování

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

zná základní stavbu lidského těla,srovnává s ostatními 
živočichy (savci,ryby, plazi, ptáci)DV:ví, co je zdravý 
způsob života

celistvost lidského organismu
naše tělo a zdraví
denní režim
infekční nemoci
hygiena, očkování
kouření, drogy, škodlivé vlivy
nebezpečí úrazů, ušetření drobných poranění

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

životospráva, denní režim, odpočinek,pitný režim, 
nemoc - úraz, úrazová zábrana

správné způsoby chování při mimořádných událostech 
(např. úraz, nemoc, autonehoda, požár, povodeň 
apod.)

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

vnímá reklamní vlivy na zdravý životní styl zdravá výživa, reklama na výživu a doplňky stravy

vývoj lidského jedince - muž a žena
chlapec a dívka - pohlavní orgány

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

uvědomuje si etapy života od narození: předškolák, 
školák, dospělost

dospívání, puberta
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partnerství a rodičovství, sexualita, základy lidské 
reprodukce
lidský život

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob

umí naplánovat čas na učení, práci a zábavu naše tělo a zdraví - denní režim

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

chápe situace, kde může dojít o ohrožení zdraví člověka návykové látky a zdraví: tabák, alkohol, počítače 
(soustavná hra)

správné způsoby chování při mimořádných událostech 
(např. úraz, nemoc,autonehoda, požár, povodeň 
apod.)

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

ví, jak se chovat za mimořádných událostí

správné způsoby chování při mimořádných 
událostech, bezpečné chování v rizikovém prostředí, v 
dopravě (značky rizikové situace v dopravě a v 
dopravních prostředcích) brutalita a jiné formy násilí v 
médiích

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

ví, kde má požádat o pomoc tísňová volání

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek

chápe vliv návykových látek na zdraví člověka, dokáže 
takovou látku odmítnout

návykové látky a jejich vliv na zdraví člověka

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

uvědomuje si vhodné dovednosti a návyky, které vedou 
k ochraně zdraví

nemoc (nachlazení, otužování, zdravá výživa, pitný 
režim)

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou

chápe význam prevence nemoc (nachlazení, otužování, zdravá výživa, pitný 
režim)

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří uvědomuje si situace, které ohrožují člověka na životě první pomoc při drobných poraněních
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drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

ví, jak ošetřit drobné poranění první pomoc při drobných poraněních

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

ví, jak se chovat k opačnému pohlaví vztah chlapec x dívka (puberta, dospívání)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Životní prostředí, vlivy průmyslu na prostředí, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

Voda v krajině.
Moře, oceány.
Množství slunečního záření na různých místech Země.
Zná úlohu vody v přírodě; ví, že teplota vzduchu, množství vody a sluneční záření nejvíce ovlivňují život v přírodě.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Celistvost lidského organismu.
Naše tělo a zdraví
- denní režim
- infekční nemoci
- hygiena, očkování
- kouření, drogy, škodlivé vlivy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Nemoc (nachlazení, otužování, zdravá výživa, pitný režim).

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Voda v krajině.
Moře, oceány.
Množství slunečního záření na různých místech Země.
Zná úlohu vody v přírodě; ví, že teplota vzduchu, množství vody a sluneční záření nejvíce ovlivňují život v přírodě.
Tropické deštné lesy, savany, pouště, polopouště, polární oblasti.
Podnebí mírného pásu.
Zná některé mořské  živočichy, včetně vlastních pozorování.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

155

Přírodověda 5. ročník

Popíše rozmanitost životav tropických oblastech, savanách, na pouštích, zná živočichy polárních oblastí.
Zná podnebí a podmínky života mírného pásu.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Muž a žena
- chlapec a dívka
- pohlavní orgány
- dospívání, puberta a další
- partnerství a rodičovství, sexualita, základy lidské reprodukce
Lidský život
- rodina
- škola
- společnost (lidské práva,práva dítěte, demokraticképrincipy)
   

5.8 Hudební výchova

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

  

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru hudební výchova. V počáteční 

etapě základního vzdělání si klade hudební výchova za cíl vzbudit zájem žáka o setkávání s hudbou a 
rozvíjet jeho elementární hudební dovednosti prostřednictvím pěveckých, rytmických, poslechových, 
instrumentálních a pohybových činností. Hudební výchova je charakterizována jako činnostní, tvořivý 
proces. Základem je hra, která poskytuje prostor pro uplatnění dětské aktivity, spontánnosti i vlastního 
experimentování.
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Název předmětu Hudební výchova
Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Hudební výchova

Kompetence k učení:
Žák poznává smysl a cíl učení, vytváří si pozitivní vztah k učení tím, že: učitel žáka seznamuje se základními 
návyky a dovednostmi v jednotlivých oblastech hudebních činností (hlasové, rytmické, instrumentální, 
poslechové, pohybové) a vše podpoří osobním příkladem.
Kompetence k řešení problémů:
Žák se nenechá odradit počátečním nezdarem tím, že: učitel se snaží najít příčiny neúspěchu a citlivým 
přístupem za pomoci dětského kolektivu je pomáhá odstraňovat a následně rozvíjet kvalitu hlasových, 
pohybových dovedností jedince. Podpoří ho důvěrou.
Kompetence komunikativní:
Žák se učí dialogu se spolužáky, s učitelem, učí se rozumět a používat komunikační prostředky hudby tím, 
že: učitel učí žáka porozumět a pracovat s notovým záznamem, vysvětlí a na konkrétních příkladech ukáže, 
že skladba nebo píseň může být i osobním sdělením, poselstvím pro druhé.
Kompetence sociální a personální:
Žák si začíná uvědomovat osobní zodpovědnost v rámci kolektivu, aktivně se zapojuje do kolektivních 
činností tím, že: učitel vybírá vhodné hudebně pohybové hry s rytmicko melodickým doprovodem, 
připravuje různé soutěže, kvízy, které vyžadují práci ve skupině, pomáhá žákovi získat pocit potřebnosti, 
důležitosti, sebedůvěry.
Kompetence občanské:
Žák si začíná uvědomovat své povinnosti i svá práva, začíná si vytvářet svůj osobní vztah k instituci, kterou 
je škola, obec tím, že: učitel navštěvuje se žáky hudební besedy, divadelní představení, zajistí návštěvu 
koncertu v ZUŠ, připravuje se žáky veřejná vystoupení pro rodiče, pro děti z mateřské školky, pro staré lidi v 
domech s pečovatelskou službou apod.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence pracovní:
Žák si osvojuje základní hygienické, pracovní návyky, tím, že: učitel ho seznamuje se základy hlasové 
hygieny, učí správnému držení těla při zpěvu, demonstruje mu možnosti práce s lidským hlasem.
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Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 1. ročník
• --> Matematika - 1. ročník
• --> Prvouka - 1. ročník
• --> Výtvarná výchova - 1. ročník
• --> Pracovní činnosti - 1. ročník
• --> Tělesná výchova - 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
vokální činnosti: zásady hlasové hygienyHV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 

čistě a rytmicky přesně v jednohlase
seznamuje se se základními dechovými a pěveckými 
návyky a dovednostmi hlasová, dechová, artikulační cvičení (tvoření 

hlavového tónu, rozšiřování hlasového rozsahu, 
měkké nasazení tónu)

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

dokáže opakovat jednoduchou melodii zpěv intonačně jednoduchých písní v rozsahu 
jednočárkované oktávy

intonaceHV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

zvládne intonaci v rozsahu pěti tónů
individuální práce s „nezpěváky"

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

dokáže vyjádřit jednoduchý rytmus pohybem rytmus, metrum, pulsace písně

melodizace říkadelHV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

umí napodobit tleskáním jednoduchý rytmický celek
rytmizace slov, slovních spojení, říkadel

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

rytmizuje texty lidové slovesnosti jednoduchý rytmický doprovod

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k hra na tělo hra na Orffovy hudební nástroje
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Hudební výchova 1. ročník

doprovodné hře
hudební pohádky
hudebně teoretické znalosti: pojmy: notová osnova, 
houslový klíč
vlastnosti tónu (délka, výška, síla, barva)

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

při poslechu hudby rozpozná některé hudební nástroje

grafický zápis melodie
hudebně pohybové činnosti:správné držení těla
rytmická chůze, běh
přísunný krok
dětské lidové hry

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

ovládá jednoduché taneční kroky, činně spolupracuje

lidový tanec (mazurka)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vokální činnosti.
Zásady hlasové hygieny.
Poslechové činnosti:
Tón – zvuk.
Rozlišení změny výšky tónu.
Analýza průběhu melodie (stoupá, klesá, opakované tóny).
Hudebně teoretické znalosti.
Pojmy: notová osnova, houslový klíč.
Vlastnosti tónu (délka, výška, síla, barva).
Grafický zápis melodie.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Hlasová, dechová, artikulačnícvičení (tvoření hlavového tónu, rozšiřování hlasového rozsahu,měkké nasazení tónu).
Melodizace říkadel.
Rytmizace slov, slovních spojení, říkadel.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Jednoduché ostinátní doprovody na Orffovy hudební nástroje.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Hudební pohádky.
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Hudební výchova 2. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 2. ročník
• --> Matematika - 2. ročník
• --> Prvouka - 2. ročník
• --> Pracovní činnosti - 2. ročník
• --> Tělesná výchova - 2. ročník
• --> Výtvarná výchova - 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

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

seznamuje se se základními dechovými a pěveckými 
návyky a dovednostmi

vokální činnosti: zásady hlasové hygieny, dechová, 
hlasová, artikulační cvičení (tvoření hlavového tónu, 
rozšiřování hlasového rozsahu, měkké nasazení tónu)

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

dokáže vyjádřit jednoduchý rytmus pohybem rytmické činnosti: rytmus, metrum, pulsace

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

umí napodobit tleskáním jednoduchý rytmický celek rytmizace slov, slovních, spojení, říkadel

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

rytmizuje texty lidové slovesnosti Orffovy hudební nástroje

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

hra na tělo jednoduché ostinátní doprovody

hudebně pohybové činnosti: správné držení těla
rytmická chůze, běh
správné držení těla

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

ovládá jednoduché taneční kroky, účinně spolupracuje

hudebně pohybové a taneční hry
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Hudební výchova 2. ročník

poskok, cval
poslechové činnosti: sluchová analýza průběhu 
melodie

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

rozpozná melodii stoupající a klesající

rozlišení vzdáleností mezi tóny
výrazové prostředky hudbyHV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 

výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

soustředěně poslouchá krátkou ukázku a hodnotí ji
krátké poslechové skladby

pojmy: smutně - vesele,rychle - pomalu, krátce - 
dlouze
poznávání nejběžnějších • Hudební pohádky
hudebně teoretické znalosti: pojmy: notová osnova, 
houslový klíč
vlastnosti tónu (délka, výška, síla, barva)

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

při poslechu hudby je schopen rozpoznat některé 
hudební nástroje

grafický zápis melodie
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vokální činnosti.
Zásady hlasové hygieny.
Dechová, hlasová, artikulační cvičení (tvoření hlavového tónu, rozšiřování hlasového rozsahu, měkké nasazení tónu).
Rytmické činnosti: rytmus, metrum, pulsace, rytmizace slov, slovních spojení, říkadel.
Poslechové činnosti: sluchová analýza průběhu melodie, rozlišení vzdáleností mezi tóny.
Výrazové prostředky hudby (krátké poslechové skladby).

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Lidová píseň, umělá píseň.
Melodizace říkadel pomocí intonačních modelů.
Intonace: durový trojzvuk.
Jednoduché ostinátní doprovody.
Doprovod hrou na tělo a Orffovy hudební nástroje.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Hudebně pohybové činnosti.
Rytmická chůze, běh.
Správné držení těla, hudebně pohybové a taneční hry.
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Hudební výchova 2. ročník

Poskok, cval.
  

Hudební výchova 3. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 3. ročník
• --> Anglický jazyk - 3. ročník
• --> Matematika - 3. ročník
• --> Prvouka - 3. ročník
• --> Výtvarná výchova - 3. ročník
• --> Pracovní činnosti - 3. ročník
• --> Tělesná výchova - 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
vokální činnosti: zásady hlasové hygieny, dechová, 
hlasová, artikulační cvičení

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

zvládá základní dechové a pěvecké návyky a dovednosti

upevňování hlavového tónu, rozšiřování hlasového 
rozsahu
rytmické činnosti: rytmus, metrum, doprovod písněHV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 

improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
dokáže vyjádřit jednoduchý rytmus pohybem

rytmizace říkadel
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

umí napodobit tleskáním jednoduchý rytmický celek hra otázka – odpověď (příprava pro pochopení 
písňové hudební formy)

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

rytmizuje texty lidové slovesnosti ostinátní rytmické doprovody

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře

hra na tělo Orffovy hudební nástroje
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Hudební výchova 3. ročník

hudebně pohybové činnosti: hudebně pohybové a 
taneční hry

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

ovládá jednoduché taneční kroky

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

účinně spolupracuje orientace v prostoru,pohyb ve dvojicích

hudebně teoretické znalosti: takt 4/4 = C
taktování ¾ taktu
hodnoty not a pomlk (čtvrťová, půlová, celá, 
osminová)
psaní not na linky, do mezer

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

rozpozná změny tempa a dynamiky v proudu znějící 
hudby

pojmy: repetice, legato, zesilovat, zeslabovat
sluchové rozlišení dur – moll tóniny
skladba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

při poslechu hudby rozpozná některé hudební nástroje

hudební forma: rondo
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Sluchové rozlišení dur – moll tóniny.
Skladba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální.
Hudební forma: rondo.
Instrumentální činnosti.
Jednoduché ostinátní doprovody na dětské nástroje Orffovského instrumentáře.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rytmické činnosti: rytmus, metrum, doprovod písně.
Hra otázka – odpověď (příprava pro pochopení písňové hudební formy).
Poslechové činnosti: sluchová analýza průběhu melodie písně, skladby, rozlišení tempových, dynamických změn, barvy hudebního nástroje.
Hudebně teoretické znalosti:
Takt 4/4 = C
Taktování ¾ taktu
Hodnoty not a pomlk (čtvrťová,půlová, celá, osminová).
Psaní not na linky, do mezer.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

163

Hudební výchova 3. ročník

Pojmy: repetice, legato, zesilovat, zeslabovat.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Dechová, hlasová, artikulační cvičení- upevňování hlavového tónu, rozšiřování hlasového rozsahu,měkké nasazení tónu,vázání tónů,vyrovnávání vokálů, hudební dělení 
slov.
Lidová píseň, umělá píseň.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rytmizace říkadel.
Ostinátní rytmické doprovody (Orffovy hudební nástroje).
  

Hudební výchova 4. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 4. ročník
• --> Anglický jazyk - 4. ročník
• --> Matematika - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník
• --> Tělesná výchova - 4. ročník
• --> Výtvarná výchova - 4. ročník
• --> Vlastivěda - 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
hlasová hygienaHV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 

čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

zvládá základní dechové a pěvecké návyky a dovednosti
dechová, hlasová, artikulační cvičení (rozšiřování 
hlasového rozsahu, vyrovnávání vokálů, hudební 
dělení slov, frázování)

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních dokáže opakovat jednoduchou melodii lidová píseň (jednohlas, dvojhlas – kánon)
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Hudební výchova 4. ročník

umělá píseň
populární píseň pro děti

schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not melodizace textu

intonace: model e d e c, čtyřzvuk,HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not

zvládne intonaci v rozsahu pěti tónů
spodní 5. stupeň

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

používá k doprovodu písní Orffovy hudební nástroje hra na dětské hudební nástroje Orffovského 
instrumentáře, vytváření předehry, jednoduchého 
obstinátního doprovodu písně, dohry

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

snaží se o rozpoznání hudební formy písně či skladby pohybové ztvárnění rytmu, melodie, dynamiky 
(hudební motiv, perioda, hudební věta)

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

snaží se o vytvoření jednoduché předehry, mezihry a 
dohry jednoduché písně

předehra, mezihra, dohra

sluchové rozlišení melodické, rytmické tempové, 
dynamické změny
výrazové prostředky hudby
hudební nástroje

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

při poslechu dokáže rozpoznat tempové, melodické a 
rytmické změny

kratší skladby českých i světových skladatelů
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

ztvární jednoduchý taneční krok lidový tanec (polka)

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

dokáže improvizovat na hudbu taneční hry

Nepřiřazené učivo
 poskočný krok

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

Hlasová hygiena.
Dechová, hlasová, artikulační cvičení (rozšiřování hlasového rozsahu, vyrovnávání vokálů, hudební dělení slov, frázování).
Sluchové rozlišení melodické, rytmické tempové, dynamické změny.
Výrazové prostředky hudby.
Hudební nástroje.
Kratší skladby českých i světových skladatelů.
Nota čtvrťová s tečkou.
Předtaktí, taktování 4/4 = C taktu.
Hudební abeceda.
Rytmický zápis čtyřtaktí jednoduché lidové písně.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Lidová píseň (jednohlas, dvojhlas – kánon).
Umělá píseň.
Populární píseň pro děti.
Melodizace textu.
Intonace: model edec, čtyřzvuk,spodní 5. stupeň.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Hra na dětské hudební nástroje Orffovského instrumentáře, vytváření předehry, jednoduchého obstinátního doprovodu písně, dohry.
Pohybové ztvárnění rytmu, melodie, dynamiky(hudební motiv, perioda, hudební věta).
Taneční hry.
Lidový tanec (polka).
Poskočný krok.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Sluchové rozlišení melodické, rytmické tempové, dynamické změny .
Výrazové prostředky hudby.
Hudební nástroje.
Kratší skladby českých i světových skladatelů.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Hra na dětské hudební nástroje Orffovského instrumentáře, vytváření předehry, jednoduchého obstinátního doprovodu písně, dohry.
  

Hudební výchova 5. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 5. ročník
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Hudební výchova 5. ročník

• --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník
• --> Tělesná výchova - 5. ročník
• --> Výtvarná výchova - 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

zvládá základní dechové a pěvecké návyky a dovednosti hlasová hygiena - dechová, hlasová, artikulační cvičení 
(rozšiřování hlasového rozsahu, vyrovnávání vokálů, 
frázování)

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

pozná nástroje symfonického orchestru a zná jejich 
umístění

symfonický orchestr

pěvecký a mluvní projev(pěvecký projev, hlasová 
hygiena)
hudební rytmus( realizace písní v 2/4, ¾, 4/4 taktu)

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

definuje pojmy: stupnice C dur, repetice, zesílení, 
zeslabení

dvojhlas a vícehlas
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

pozná basový klíč intonace, vokální improvizace(diatonické postupy v 
mollových a durových tóninách, volné nástupy 
různých stupňů)

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 

čte noty v rozsahu c1-g2 v houslovém klíči intonace, vokální improvizace(diatonické postupy v 
mollových a durových tóninách, volné nástupy 
různých stupňů)
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získané pěvecké dovednosti
lidová píseň (dvojhlas kánon, držené tóny, lidový 
dvojhlas, quodlibet - zpěv 2 či více písní současně)

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

zvládá rozbor písně dle notace

umělá píseň

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

užívá hudby k pohybovému vyjádření nálady relaxace

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

seznámí se s relaxací relaxace

záznam vokální hudby( orientace v notovém záznamu, 
čtení a zápis rytmického schématu písně)
nota čtvrťová s tečkou
předtaktí
taktování 4/4 = C taktu
hudební abeceda

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

dokáže zpěvem, tancem, hrou realizovat jednoduchou 
melodii či píseň zapsanou pomocí not

rytmický zápis čtyřtaktí jednoduché lidové písně
využití hry na klasické hudební nástroje (žáci ZUŠ)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

dokáže využít k doprovodné hře i k reprodukci 
jednoduché písně hudební nástroje tvoření vlastních jednoduchých doprovodů (předehra, 

mezihra, dohra)

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

poslechem rozezná vážnou hudbu, pozná varhanní 
hudbu, vánoční hudbu, trampské písně

hudební formy (malá a velká písňová forma, rondo, 
variace)

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby

rozpozná hudební formu jednoduché písně, skladby hudební formy (malá a velká písňová forma, rondo, 
variace)
hra na hudební nástroje, doprovody
rytmizace, melodizace a stylizace

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace

dokáže dle svých individuálních schopností vytvořit 
jednoduchou předehru, mezihru, dohru

grafický záznam melodie – zpěv s notovou oporou
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z dokáže rozpoznat při poslechu hudebního díla tempové, kvality tónů
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vztahy mezi tóny (akord)
hudební výrazové prostředky a hudební prvky(barva, 
kontrast, gradace, zvukomalba)

užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny

dynamické a harmonické změny

hudba vokální a instrumentální
orientace v prostoru- pamětné uchování tanečních 
pohybů, doprovod znějící hudby

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

zvládne doprovodit hudbu jednoduchým pohybem, 
improvizuje

lidový tanec (sousedská)
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Hlasová hygiena.
Dechová, hlasová, artikulační cvičení (rozšiřování hlasového rozsahu, vyrovnávání vokálů, frázování).
Lidová píseň (dvojhlas kánon, držené tóny, lidový dvojhlas, quodlibet - zpěv 2 či více písní současně).
Orientace v základních hudebníchprostředcích (rytmus, melodie, dynamika, tempo).
Sluchová analýza dur, moll trojzvuku (kvintakordu).
Hudební pořady pro děti v médiích nebo živě na koncertech.
Upevnit dovednosti taktování(přípravný zdvih, závěr).
Durová stupnice C dur.
Funkce posuvek (křížek, béčko).
Rytmicko melodický zápis jednoduché melodie (čtyřtaktí).
Písňová forma dvoudílná aa, ab,třídílná aba.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Čtení partitury.
Jednoduché doprovody na Orfeovy hudební nástroje.
Využití hry na klasické hudební nástroje (žáci ZUŠ).
Tvoření vlastních jednoduchých doprovodů (předehra, mezihra, dohra).
Improvizace pohybem (lidová píseň, klasická i populární hudba).

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Zajímavosti ze života hudebních skladatelů a hudebních interpretů minulosti i současnosti.
Hudební uskupení: lidová kapela,smyčcový kvartet, symfonický orchestr. 
Výrazové prostředky hudby.
Improvizace pohybem (lidová píseň, klasická i populární hudba).

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
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Čtení partitury.
Jednoduché doprovody na Orfeovy hudební nástroje.
Využití hry na klasické hudební nástroje (žáci ZUŠ).
Tvoření vlastních jednoduchých doprovodů (předehra, mezihra, dohra).

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Umělá píseň.
Populární píseň pro děti.
Lidová píseň jiných národů.
Melodizace textu.
Intonace: obraty trojzvuku, orientacev durové tónině v rámci zvládnutých intonačních modelů.
   

5.9 Výtvarná výchova

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 2 2 0 0 0 0 7
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

  

Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Výtvarná výchova svým pojetím rozvíjí tvořivost a představivost žáků, jejich smyslovou citlivost a podporuje 

jejich orientaci na ploše i v prostoru. Žáci si osvojují pracovní návyky, základní výtvarné techniky a postupy, 
pomocí nichž se dokáží výtvarně vyjádřit na dané téma.  Zdůrazňujeme komplexní pohled na danou 
problematiku, zejména využití mezipředmětových vazeb a vztahů k přírodě a lidské společnosti. Žáci jsou 
vedeni ke kladnému vztahu ke kulturnímu bohatství své vlasti, vytvářejí si vztah k umění prostřednictvím 
návštěvy kulturních center (muzeum, galerie, divadlo…). Hodnocení žáka sleduje úroveň získaných 
uměleckých dovednosti a vědomosti a schopnost rozvíjet a aplikovat tyto dovednosti při vytváření 
uměleckého díla. Hodnocení se opírá o celkový kulturní projev dítěte, aktivní přístup ke všem uměleckým 
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činnostem a dětskou kreativitu a originalitu. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Výtvarná výchova

Kompetence k učení:
Učí se vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení a propojení je efektivně využívat v 
procesu učení (poznávání), v tvůrčích činnostech a praktickém životě tím, že učitel vede žáky k orientaci v 
oblasti vizuální kultury, která se jich bezprostředně dotýká, a to jak v rámci zprostředkování školou, tak i s 
přesahem do každodenního života.
Učí se operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádět věci do souvislostí, propojovat do 
širších celků poznatky z různých
vzdělávacích oblastí; tím, že učitel přivádí žáky do světa vizuálního vyjadřování v roli tvůrců i příjemců, učí 
je porovnávat různé druhy vizuálního vyjadřování z hlediska jejich kontextu, účelu i estetického působení, 
vřazovat poznatky ze světa výtvarného umění a širší vizuální kultury do vlastního systému chápání a užívání 
symbolické výtvarné řeči a na základě toho jim pomáhá si vytvářet komplexnější pohled především na 
společenské a kulturní jevy.
Učí se samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti; tím, že učitel vede žáky k tvořivému zpracovávání podnětů ze svého 
okolí, k experimentování s výtvarnými materiály a vyjadřovacími prostředky a k vyhledávání nejvhodnějších 
forem pro vyjádření svých zážitků, k porovnávání výsledků své práce s výsledky práce ostatních a k 
vytváření úsudku o vlastním výtvarném vyjadřování.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence k řešení problémů:
Učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problému, využívat získané vědomosti a dovednosti k 
objevování různých variant řešení, nenechat se odradit případným nezdarem a vytrvale hledat řešení; tím, 
učitel vede k samostatnému hledání možností řešení výtvarných úkolů s využitím všech dostupných 
informací, prostředků a technik.
Učí se samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat při řešení empirické a tvořivé 
postupy; tím, že učitel pobízí k experimentování a k nacházení osobitého a individuální řešení zadaného 
úkolu.
Sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, učí se obhájit vlastní řešení, uvědomuje si zodpovědnost za 
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svá rozhodnutí a výsledky svých činů
zhodnotí; tím, že učitel vede žáky k vědomí odpovědnosti za vlastní dílo jako součásti osobní výpovědi.

Kompetence komunikativní:
Učí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v 
ústním projevu; tím, že učitel vede žáky k vysvětlování a obhajování svého pojetí výtvarného úkolu.
Učí se naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do 
diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat; tím, že učitel rozvíjí dovednost vyslechnout v diskusi 
názor ostatních a vyslovit a obhájit vlastní názor na práci druhého i na díla a produkty z oblasti výtvarného 
umění a obecné vizuální kultury.
Učí se rozumět obrazům a jiným vizuálním vyjádřením, gestům a jiným komunikačním prostředkům, 
přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do 
společenského dění; tím, že učitel vede k vědomému využívání postupů, technik a materiálů z široké oblasti 
vizuálního vyjadřování pro vlastní tvůrčí vyjádření v rámci zadaných úkolů i pro vyjádření vlastní osobní 
výpovědi.
Učí se využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem; tím, že učitel vede k tvořivému hledání různých způsobů vizuálního vyjádření a jejich 
kombinací.
Kompetence sociální a personální:
Učí se účinně spolupracovat ve skupině, podílet se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, 
na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce; 
tím, že učitel vede k práci ve dvojici i ve skupině, učí žáky vnímat svou roli a své místo v pracovní skupině, 
ocenit svůj přínos ke zdaru společné práce.
Učí se podílet na utváření příjemné atmosféry v týmu, přispívat k diskusi v malé skupině i k debatě celé 
třídy, chápat potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňovat zkušenosti 
druhých lidí, respektovat různá hlediska; tím, že učitel učí vyslovit a obhájit svůj názor a stanovisko a 
současně přijmout, pochopit a respektovat odlišný názor druhého.
Učí se vytvářet si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; 
tím, že učitel poskytuje prostor k prezentaci vlastní práce a vyslovení svého názoru, i když je v rozporu se 
stanoviskem většiny, učí žáky přijmout i kritiku a nesouhlas.
Kompetence občanské:
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Učí se respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 
ostatních lidí,; tím, učitel učí v diskusích i přímo vnímáním výtvarných děl vnímat emoce, postoje a 
přesvědčení druhých, respektovat jejich odlišnost a přijímat je jako další z mnoha možností, hájit právo 
druhých na vyjádření odlišného názoru a přijímat i dílo, jež mu není blízké, jako svébytné vyjádření 
zasluhující si úctu a pozornost.
Učí se respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevovat pozitivní 
postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojovat do kulturního dění; tím, že 
učitel učí vnímat tvorbu vlastní i druhých lidí jako jedinečný výsledek duševního úsilí a práce, propojující 
naši současnou kulturu s jejím historickým základem.

Kompetence pracovní:
Učí se používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení pracovny výtvarné výchovy i další, určené 
k samostatné tvorbě ve vyučovacích hodinách tím, že učitel vytváří možnosti pro osvojení základních 
dovedností i pro samostatnou práci.

  

Výtvarná výchova 1. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 1. ročník
• --> Matematika - 1. ročník
• --> Prvouka - 1. ročník
• --> Hudební výchova - 1. ročník
• --> Pracovní činnosti - 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
rozvíjení výtvarného vnímání, tvořivosti a 
představivosti
poznávání ilustrací v literárních dílech
užité umění
výtvarné umění

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

vyjádří podle zadání vlastní zkušenost prožitku reálného 
světa

vyprávění, poslouchání
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

dovede využít vlastní zkušenost s reálným 
trojrozměrným světem v různých druzích vizuálního 
vyjádření

získání důvěry ve vlastní vyjadřovací schopnosti

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

využívá rozličné nabídnuté materiály, techniky a 
formáty

poznávání výtvarného materiálu, pomůcek a 
výtvarných technik

linie, tvary, světlostní a barevné kvality (hry s barvou v 
ploše a prostoru)
výrazové vlastnosti barev, základy barevné harmonie
upevňování poznání rytmizace jednoduchých 
dekorativních prvků a harmonických barev v pásu a 
ploše

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

vnímá pohyb vlastního těla, jeho umístění a přemístění 
v prostoru a využívá je jako svébytný vyjadřovací 
prostředek

dekorativní řešení plochy pomocí geometrických prvků
poznávání specifik ročních období (sběr přírodnin v 
různých ročních obdobích a jejich následné 
uplatňování ve výtvarném projevu)
objevování světa přírody (zvířata a rostliny)

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

dovede prostřednictvím vlastního vizuálního vyjádření 
vyjádřit vjem sluchový, hmatový, dotykový, chuťový či 
pohybový

tématické kreslení na základě přímého dojmu
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

uvědomuje si specifika vnímání různými smysly, 
vyhledává nejpřesvědčivější způsoby vyjádření

kompozice plochy s použitím libovolných prvků, 
promyšlený sběr přírodnin
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VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

uvědomuje si a dovede vyjádřit vjemy interiéru i 
exteriéru budov a krajiny. Vnímá prostředí kolem sebe 
jako prostor pro prožívání a komunikaci

vybírání a rozmístění vybraných prvků v popředí a v 
pozadí

pozorování, výtvarné vnímání a analýza tvaru a růstu 
přírodnin

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

vnímá a vlastním vizuálním vyjádřením vyjadřuje 
proměny prostředí (počasí, světlo, teplo, den, noc) a 
nálady (radost, smutek, přátelství, osamělost) volné výtvarné zobrazování na základě pozorování a 

představ
poznávání světa dítěte
významné sváteční setkávání – kontakt s druhými 
lidmi

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

k situaci, vyjádřené vlastním vizuálně obrazným 
vyjádřením dovede vyprávět příběh, citlivě a pozorně 
naslouchá příběhům ostatních

rozmístění obrazových prvků v popředí a v pozadí
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

rozpozná a slovně vyjádří námět a základní náladu díla; 
dovede odlišit výraz a náladu zobrazených postav; 
vnímá a pojmenuje odlišné působení barevného ladění 
díla, jednoduše zdůvodní svůj názor

vyjádření pohybu a charakteristiky postav

silné citové zážitky ze života dětí
výtvarné sdělování vlastních prožitků z průběhu dne

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

vnímá zásadní odlišnosti v charakteru konkrétních 
vizuálních produktů určených dětem, rozpozná typický 
autorský rukopis svět člověka

zážitky všedních a slavnostních událostí, individuální 
emocionální prožitek
chápání vzájemných souvislostí zobrazovaných 
předmětů a postup od celku k detailu
výtvarné zobrazení pohádek (mravní ponaučení)
vztah ilustrace a literárního díla
pohádky, pověsti – zachycení dějové linie
výtvarné vyjádření slovního projevu (báseň)

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

dovede jednoduše odůvodnit a svoji oblibu konkrétních 
ilustrací, animovaných filmů, hraček, počítačových her a 
jejich hrdinů

orientování se a poznávání ilustrací v knihách s 
dětskou tématikou
osobní postoj v komunikaciVV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

dovede vyslechnout a respektovat odlišný názor na své i 
cizí dílo hodnocení vlastních prací i prací ostatních
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VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

dovede spolupracovat na společném díle ve dvojici i ve 
skupině, vnímá vlastní přínos pro společnou práci

skupinová díla , práce ve dvojicích

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

aktivně spolupracuje na vytváření společného prostředí 
ve třídě

péče o výzdobu třídy

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

Rozvíjení výtvarného vnímání, tvořivosti a představivosti
- poznávání výtvarného materiálu, pomůcek a výtvarných technik
- získání důvěry ve vlastní vyjadřovací schopnosti
- poznávání ilustrací v literárních dílech
- užité umění
- výtvarné umění
- vyprávění, poslouchání.
   

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Výrazové vlastnosti barev, základy barevné harmonie (hry s barvou v ploše a prostoru).

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rozvíjení výtvarného vnímání, tvořivosti a představivosti
- poznávání výtvarného materiálu, pomůcek a výtvarných technik
- získání důvěry ve vlastní vyjadřovací schopnosti
- poznávání ilustrací v literárních dílech
- užité umění
- výtvarné umění
- vyprávění, poslouchání.
Dekorativní řešení plochy pomocí geometrických prvků.
   
  

Výtvarná výchova 2. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 2. ročník
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• --> Matematika - 2. ročník
• --> Prvouka - 2. ročník
• --> Hudební výchova - 2. ročník
• --> Pracovní činnosti - 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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

vyjádří podle zadání vlastní zkušenost prožitku reálného 
světa

získání důvěry ve vlastní vyjadřovací schopnosti

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

dovede využít vlastní zkušenost s reálným 
trojrozměrným světem v různých druzích vizuálního 
vyjádření

získání důvěry ve vlastní vyjadřovací schopnosti

rozvíjení výtvarného vnímání, tvořivosti a 
představivosti
poznávání výtvarného materiálu, pomůcek a 
výtvarných technik
poznávání ilustrací v literárních dílech
užité umění
výtvarné umění

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

využívá rozličné nabídnuté materiály, techniky a 
formáty

vyprávění, poslouchání
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní vnímá pohyb vlastního těla, jeho umístění a přemístění linie, tvary, světlostní a barevné kvality (hry s barvou v 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

177

Výtvarná výchova 2. ročník

zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

v prostoru a využívá je jako svébytný vyjadřovací 
prostředek

ploše a prostoru)

výrazové vlastnosti barev, základy barevné harmonie
upevňování poznání rytmizace jednoduchých 
dekorativních prvků a harmonických barev v pásu a 
ploše

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

rozpoznává a pojmenovává prvky: linie, objemy, tvary, 
barvy, objekty

dekorativní řešení plochy pomocí geometrických prvků
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

dovede prostřednictvím vlastního vizuálního vyjádření 
vyjádřit vjem sluchový, hmatový, dotykový, chuťový či 
pohybový

tématické kreslení na základě přímého dojmu

kompozice plochy s použitím libovolných prvků, 
promyšlený sběr přírodnin
vybírání a rozmístění vybraných prvků v popředí a v 
pozadí
poznávání specifik ročních období (sběr přírodnin v 
různých ročních obdobích a jejich následné 
uplatňování ve výtvarném projevu)

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

uvědomuje si specifika vnímání různými smysly, 
vyhledává nejpřesvědčivější způsoby yyjádření

objevování světa přírody (zvířata a rostliny)
vyjádření pohybu a charakteristiky postavVV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

vnímá a vlastním vizuálním vyjádřením vyjadřuje 
proměny prostředí (počasí, světlo, teplo, den, noc) a 
nálady (radost, smutek, přátelství, osamělost)

rozmístění obrazových prvků v popředí a v pozadí

pozorování, výtvarné vnímání a analýza tvaru a růstu 
přírodnin
volné výtvarné zobrazování na základě pozorování a 
představ
poznávání světa dítěte

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

k situaci, vyjádřené vlastním vizuálně obrazným 
vyjádřením dovede vyprávět příběh, citlivě a pozorně 
naslouchá příběhům ostatních

významné sváteční setkávání – kontakt s druhými 
lidmi
výtvarné sdělování vlastních prožitků z průběhu dne
svět člověka

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

rozpozná a slovně vyjádří námět a základní náladu díla; 
dovede odlišit výraz a náladu zobrazených postav; 
vnímá a pojmenuje odlišné působení barevného ladění zážitky všedních a slavnostních událostí
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díla, jednoduše zdůvodní svůj názor
individuální emocionální prožitek
chápání vzájemných souvislostí zobrazovaných 
předmětů a postup od celku k detailu
výtvarné zobrazení pohádek (mravní ponaučení)
vztah ilustrace a literárního díla
pohádky, pověsti – zachycení dějové linie
výtvarné vyjádření slovního projevu (báseň)

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

dovede jednoduše odůvodnit a svoji oblibu konkrétních 
ilustrací, animovaných filmů, hraček, počítačových her a 
jejich hrdinů

orientování se a poznávání ilustrací v knihách s 
dětskou tématiko
osobní postoj v komunikaciVV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

dovede vyslechnout a respektovat odlišný názor na své i 
cizí dílo hodnocení vlastních prací i prací ostatních

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

dovede spolupracovat na společném díle ve dvojici i ve 
skupině, vnímá vlastní přínos pro společnou práci

skupinová díla , práce ve dvojicích

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

aktivně spolupracuje na vytváření společného prostředí 
ve třídě

péče o výzdobu třídy, nástěnky výstavky.

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

Rozvíjení výtvarného vnímání, tvořivosti a představivosti
- poznávání výtvarného materiálu, pomůcek a výtvarných technik
- získání důvěry ve vlastní vyjadřovací schopnosti
- poznávání ilustrací v literárních dílech
- užité umění
- výtvarné umění.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Vyjadřovací schopnosti
- poznávání ilustrací v literárních dílech
- užité umění
- výtvarné umění
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- vyprávění, poslouchání.
Výtvarné sdělování vlastních prožitků z průběhu dne
- svět člověka
- zážitky všedních a slavnostních událostí
- individuální emocionální prožitek
- chápání vzájemných souvislostí zobrazovaných předmětů a postup od celku k detailu.
  

Výtvarná výchova 3. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 3. ročník
• --> Anglický jazyk - 3. ročník
• --> Matematika - 3. ročník
• --> Prvouka - 3. ročník
• --> Hudební výchova - 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
rozvíjení výtvarného vnímání, tvořivosti a 
představivosti

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

vyjádří podle zadání vlastnívzkušenost prožitku reálného 
světa

získání důvěry ve vlastní vyjadřovací schopnosti

poznávání ilustrací v literárních dílech
užité umění
výtvarné umění

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

dovede využít vlastní zkušenost s reálným 
trojrozměrným světem v různých druzích vizuálního 
vyjádření

vyprávění, poslouchání
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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

využívá rozličné nabídnuté materiály, techniky a 
formáty

poznávání výtvarného materiálu, pomůcek a 
výtvarných technik

upevňování poznání rytmizace jednoduchých 
dekorativních prvků a harmonických barev v pásu a 
ploše

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace

rozpoznává a pojmenovává prvky: linie, objemy, tvary, 
barvy, objekty

dekorativní řešení plochy pomocí geometrických prvků
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

dovede prostřednictvím vlastního vizuálního vyjádření 
vyjádřit vjem sluchový, hmatový, dotykový, chuťový či 
pohybový

kompozice plochy s použitím libovolných prvků, 
promyšlený sběr přírodnin

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

uvědomuje si specifika vnímání různými smysly, 
vyhledává nejpřesvědčivější způsoby yyjádření

vybírání a rozmístění vybraných prvků v popředí a v 
pozadí

poznávání specifik ročních obdobíVV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky

uvědomuje si a dovede vyjádřit vjemy interiéru i 
exteriéru budov a krajiny. Vnímá prostředí kolem sebe 
jako prostor pro prožívání a komunikaci

(sběr přírodnin v různých ročních obdobích a jejich 
následné uplatňování ve - výtvarném projevu)
objevování světa přírody (zvířata a rostliny)VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 

vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností

vnímá a vlastním vizuálním vyjádřením vyjadřuje 
proměny prostředí (počasí, světlo, teplo, den, noc) a 
nálady (radost, smutek, přátelství, osamělost)

tématické kreslení na základě přímého dojmu

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

k situaci, vyjádřené vlastním vizuálně obrazným 
vyjádřením dovede vyprávět příběh, citlivě a pozorně 
naslouchá příběhům ostatních

pozorování, výtvarné vnímání a analýza tvaru a růstu 
přírodnin

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

rozpozná a slovně vyjádří námět a základní náladu díla; 
dovede odlišit výraz a náladu zobrazených postav; 
vnímá a pojmenuje odlišné působení barevného ladění 
díla, jednoduše zdůvodní svůj názor

volné výtvarné zobrazování na základě pozorování a 
představ

poznávání světa dítěte
významné sváteční setkávání – kontakt s druhými 
lidmi

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

vnímá zásadní odlišnosti v charakteru konkrétních 
vizuálních produktů určených dětem, rozpozná typický 
autorský rukopis

vyjádření pohybu a charakteristiky postav
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rozmístění obrazových prvků v popředí a v pozadí
silné citové zážitky ze života dětí
svět člověka, zážitky všedních a slavnostních událostí
chápání vzájemných souvislostí zobrazovaných 
předmětů a postup od celku k detailu
výtvarné zobrazení pohádek (mravní ponaučení)
vztah ilustrace a literárního díla
pohádky, pověsti – zachycení dějové linie
výtvarné vyjádření slovního projevu (báseň)
orientování se a poznávání ilustrací.v knihách s 
dětskou tématikou
výtvarné sdělování vlastních prožitků z průběhu dneVV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 

komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

dovede jednoduše odůvodnit a svoji oblibu konkrétních 
ilustrací, animovaných filmů, hraček, počítačových her a 
jejich hrdinů

individuální emocionální prožitek

osobní postoj v komunikaciVV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

dovede vyslechnout a respektovat odlišný názor na své i 
cizí dílo hodnocení vlastních prací i prací ostatních

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

dovede spolupracovat na společném díle ve dvojici i ve 
skupině, vnímá vlastní přínos pro společnou práci

skupinová díla , práce ve dvojicích

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

aktivně spolupracuje na vytváření společného prostředí 
ve třídě

péče o výzdobu třídy, nástěnky výstavky

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

Rozvíjení výtvarného vnímání, tvořivosti a představivosti
- poznávání výtvarného materiálu, pomůcek a výtvarných technik
- získání důvěry ve vlastní vyjadřovací schopnosti.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Výrazové vlastnosti barev, základy barevné harmonie.
Setkávání – kontakt s druhými lidmi
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- vyjádření pohybu a charakteristiky postav
- rozmístění obrazových prvků v popředí a v pozadí
- silné citové zážitky ze života dětí
- výtvarné sdělování vlastních prožitků z průběhu dne
- svět člověka
- zážitky všedních a slavnostních událostí
- individuální emocionální prožitek.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Poznávání ilustrací v literárních dílech 
- užité umění
- výtvarné umění
- vyprávění, poslouchání.
  

Výtvarná výchova 4. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 4. ročník
• --> Anglický jazyk - 4. ročník
• --> Matematika - 4. ročník
• --> Přírodověda - 4. ročník
• --> Vlastivěda - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 

rozeznává, pojmenuje a aktivně užívá, barvy v základní 
škále, kterou má k dispozici; vnímá a pojmenuje odlišné 

orientace ve svých malířských potřebách (udržujeme 
je v pořádku, umíme po ukončení práce uvést své 
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porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)

odstíny pracovní místo do původního stavu

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)

porovná, rozliší a pojmenuje světlejší, tmavší, sytější, 
bledší odstín barvy

uplatňování vlastního řešení při výtvarném projevu

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

porovná a odliší plošné a prostorové tvary podle 
velikosti a vzájemných vztahů, využije jejich rozdílnosti 
pro vyjádření vlastního záměru

rozvíjení objektivního pohledu na člověka a přírodu

poznávání vlastního těla a jeho následné výtvarné 
ztvárnění

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

dovede pojmenovat a charakterizovat základní prvky 
vizuálně obrazného vyjádření (barva, linie, tvar, povrch, 
objem, poznávání a následné uplatňování individuálního 

výběru výtvarných technik i prostředků

uplatňování obecného pohledu na svět (zeměkoule, 
mapy, vesmír) a jeho zachycení
vyjadřování subjektivních pocitu a nálad

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

intuitivně posuzuje důvod jejich užití a hodnotí je z 
hlediska výrazu díla.

setkávání se skutečností

uplatňování uměleckého pohledu na svět
výtvarné přepisování skutečnosti s ohledem na 
zvláštnosti dětského vnímání světa

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

charakterizuje konkrétní barvu, tvar, objem, povrch, 
objekt a dovede je převést do vlastního záměru

uplatňování kreativity, subjektivity, originality a 
smyslu pro detail

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 

vyjádří podle zadání vlastní zkušenost rozvíjení estetického vnímání předmětů denního 
života
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komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
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

dovede využít vlastní zkušenost s reálným 
trojrozměrným světem v různých druzích vizuálního 
vyjádření

reprodukce jinými výrazovými prostředky (ilustrace)

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

vyjadřuje se slovy, pohybem, zvukem, přemístěním 
nebo proměnou objektu, vědomě kombinuje tyto 
způsoby vyjádření

rozvíjení komunikace a subjektivního vyjadřování 
prožitků z uměleckého díla, divadelního představení, 
filmu, koncertu

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

vnímá a řídí pohyb vlastního těla, jeho umístění a 
přemístění v prostoru a využívá je jako svébytný 
vyjadřovací prostředek

postava

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

dovede vyjádřit vjem sluchový, hmatový, dotykový, 
chuťový či pohybový

rozvíjení komunikace a subjektivního vyjadřování 
prožitků z uměleckého díla, divadelního představení, 
filmu, koncertu

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

uvědomuje si specifika vnímání různými smysly, 
vyhledává nejpřesvědčivější způsoby vyjádření

rozvíjení komunikace a subjektivního vyjadřování 
prožitků z uměleckého díla, divadelního představení, 
filmu, koncertu

výtvarné zachycení zvyků a tradic
spojování výsledků výtvarných her s písmem
hra s linkou, tvarem, barvou
hra s písmeny a číslicemi

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)

uvědomuje si a dovede vyjádřit vjemy interiéru, 
exteriéru a krajiny

výtvarný přepis světa přírody

seznámení se s uměleckými styly
seznámení se s gotikou a barokem v regionu
rozvíjení komunikace a subjektivního vyjadřování 
prožitků z uměleckého díla

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)

vnímá prostředí kolem sebe jako prostor pro prožívání a 
komunikaci

volné ztvárnění výtvarnými prostředky dojmů z jiných 
uměleckých zážitků
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VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

vyjádří situaci, změnu situace, děj, příběh čerpání námětů a zkušeností z časopisů a jiného tisku

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

uvědomuje si možnost různých interpretací téhož díla, 
dovede formulovat vlastní názor a vyslechnout a 
přijmout odlišný

čerpání námětů a zkušeností z časopisů a jiného tisku

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

dovede vyjádřit a v debatě obhajovat svůj názor na 
konkrétní vizuálně obrazné vyjádření vlastní či jiného 
autora

čerpání námětů a zkušeností z časopisů a jiného tisku

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

vysvětlí a obhajuje svůj názor na konkrétní ilustrace, 
animované filmy, hračky, počítačové hry. Vyslechne a 
toleruje odlišný názor, dovede argumentovat v debatě.

vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a 
zaměření

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

použije postavy či charaktery z ilustrací, filmů či her ve 
vlastním originálním vizuálně obrazným vyjádřením

vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a 
zaměření

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

dovede vyjádřit svou zkušenost ze setkání s uměleckým 
dílem slovy nebo vizuálně obrazným vyjádřením nebo 
samostatně vytvoří vlastní originální postavu či příběh

utváření a zdůvodňování postoje, odlišné interpretace, 
porovnání s vlastní interpretací

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

Rozvíjení estetického vnímání předmětů denního života- výtvarný přepis, reprodukce jinými výrazovými prostředky (ilustrace).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

Uplatňování vlastního řešení při výtvarném projevu.
Rozvíjení objektivního pohledu na člověka a přírodu.
Poznávání vlastního těla a jeho následné výtvarné ztvárnění.
Čerpání námětů a zkušeností z časopisů a jiného tisku.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Orientace ve svých malířských potřebách (udržujeme je v pořádku, umíme po ukončení práce uvést své pracovní místo do původního stavu.
Uplatňování vlastního řešení při výtvarném projevu.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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Rozvíjení komunikace asubjektivního vyjadřování prožitků z uměleckého díla, divadelního představení, filmu, koncertu.
Seznámení se s gotikou a barokem v regionu.
Rozvíjení komunikace a subjektivního vyjadřování prožitků z uměleckého díla.
  

Výtvarná výchova 5. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 5. ročník
• --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Matematika - 5. ročník
• --> Informatika - 5. ročník
• --> Přírodověda - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník
• --> Hudební výchova - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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)

rozeznává, pojmenuje a aktivně užívá, barvy v základní 
škále, kterou má k dispozici; vnímá a pojmenuje odlišné 
odstíny

orientace ve svých malířských potřebách (udržujeme 
je v pořádku, umíme po ukončení práce uvést své 
pracovní místo do původního stavu

uplatňování vlastního řešení při výtvarném projevu
rozvíjení objektivního pohledu na člověka a přírodu
poznávání vlastního těla a jeho následné výtvarné 
ztvárnění

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)

porovná, rozliší a pojmenuje světlejší, tmavší, sytější, 
bledší odstín barvy

poznávání a následné uplatňování individuálního 
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výběru výtvarných technik i prostředků
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

porovná a odliší plošné a prostorové tvary podle 
velikosti a vzájemných vztahů, využije jejich rozdílnosti 
pro vyjádření vlastního záměru

uplatňování obecného pohledu na svět (zeměkoule, 
mapy, vesmír) a jeho zachycení

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

dovede pojmenovat a charakterizovat základní prvky 
vizuálně obrazného vyjádření (barva, linie, tvar, povrch, 
objem,

vyjadřování subjektivních pocitu a nálad

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

intuitivně posuzuje důvod jejich užití a hodnotí je z 
hlediska výrazu díla.

setkávání se skutečností

uplatňování uměleckého pohledu na svět
výtvarné přepisování skutečnosti s ohledem na 
zvláštnosti dětského vnímání světa

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model

charakterizuje konkrétní barvu, tvar, objem, povrch, 
objekt a dovede je převést do vlastního záměru

uplatňování kreativity, subjektivity, originality a 
smyslu pro detail

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

vyjádří podle zadání vlastní zkušenost rozvíjení estetického vnímání předmětů denního 
života

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

dovede využít vlastní zkušenost s reálným 
trojrozměrným světem v různých druzích vizuálního 
vyjádření

výtvarný přepis, reprodukce jinými výrazovými 
prostředky (ilustrace)
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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

vyjadřuje se slovy, pohybem, zvukem, přemístěním 
nebo proměnou objektu, vědomě kombinuje tyto 
způsoby vyjádření

rozvíjení komunikace a subjektivního vyjadřování 
prožitků z uměleckého díla, divadelního představení, 
filmu, koncertu

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

vnímá a řídí pohyb vlastního těla, jeho umístění a 
přemístění v prostoru a využívá je jako svébytný 
vyjadřovací prostředek

kresba, malba postavy

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

dovede vyjádřit vjem sluchový, hmatový, dotykový, 
chuťový či pohybový

rozvíjení komunikace a subjektivního vyjadřování 
prožitků z uměleckého díla, divadelního představení, 
filmu, koncertu

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

uvědomuje si specifika vnímání různými smysly, 
vyhledává nejpřesvědčivější způsoby vyjádření

rozvíjení komunikace a subjektivního vyjadřování 
prožitků z uměleckého díla, divadelního představení, 
filmu, koncertu

výtvarné zachycení zvyků a tradic
spojování výsledků výtvarných her s písmem
hra s linkou, tvarem, barvou

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)

uvědomuje si a dovede vyjádřit vjemy interiéru, 
exteriéru a krajiny

hra s písmeny a číslicemi

výtvarný přepis světa přírodyVV-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)

vnímá prostředí kolem sebe jako prostor pro prožívání a 
komunikaci seznámení se s uměleckými styly

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

vyjádří situaci, změnu situace, děj, příběh volné ztvárnění výtvarnými prostředky dojmů z jiných 
uměleckých zážitků

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

uvědomuje si možnost různých interpretací téhož díla, 
dovede formulovat vlastní názor a vyslechnout a 

čerpání námětů a zkušeností z časopisů a jiného tisku
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inspirace přijmout odlišný
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace

dovede vyjádřit a v debatě obhajovat svůj názor na 
konkrétní vizuálně obrazné vyjádření vlastní či jiného 
autora

volné ztvárnění výtvarnými prostředky dojmů z jiných 
uměleckých zážitků

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

vysvětlí a obhajuje svůj názor na konkrétní ilustrace, 
animované filmy, hračky, počítačové hry. Vyslechne a 
toleruje odlišný názor, dovede argumentovat v debatě.

vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a 
zaměření

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

použije postavy či charaktery z ilustrací, filmů či her ve 
vlastním originálním vizuálně obrazným vyjádřením

vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a 
zaměření

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

dovede vyjádřit svou zkušenost ze setkání s uměleckým 
dílem slovy nebo vizuálně obrazným vyjádřením nebo 
samostatně vytvoří vlastní originální postavu či příběh

utváření a zdůvodňování postoje, odlišné interpretace

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

Rozvíjení estetického vnímání předmětů denního života- výtvarný přepis, reprodukce jinými výrazovými prostředky (ilustrace).
Výtvarné zachycení zvyků a tradic
- spojování výsledků výtvarných her s písmem
- hra s linkou, tvarem, barvou
- hra s písmeny a číslicemi
- výtvarný přepis světa přírody.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Orientace ve svých malířských potřebách (udržujeme je v pořádku, umíme po ukončení práce uvést své pracovní místo do původního stavu).

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Poznávání a následné uplatňování individuálního výběru výtvarných technik i prostředků.
Volné ztvárnění výtvarnými prostředky dojmů z jiných uměleckých zážitků- čerpání námětů a zkušeností z časopisů a jiného tisku.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Volné ztvárnění výtvarnými prostředky dojmů z jiných uměleckých zážitků- čerpání námětů a zkušeností z časopisů a jiného tisku.
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5.10 Tělesná výchova

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

2 2 2 2 2 0 0 0 0 10
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

  

Název předmětu Tělesná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. 

Vyučovací předmět tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. – 5. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně. 
Tělesná výchova svým pojetím napomáhá rozvoji zdravého životního stylu a podporuje tělesnou a duševní 
pohodu. Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu k pohybovým aktivitám a sportu. Osvojují si nové pohybové 
dovednosti, učí se jednat podle pravidel a v duchu fair-play. V rámci svých individuálních možností jsou žáci 
postupnými kroky vedeni k rozvoji vlastní tělesné i duševní zdatnosti. Velký důraz je přitom kladen na 
zdravotní tělesnou výchovu, koordinační a regenerační cvičení. Z průřezových témat, která jsou zahrnuta v 
předmětu tělesná výchova, nalezneme především osobnostní a sociální výchovu. Výuka probíhá ve školní 
tělocvičně a na městském hřišti. Nedílnou součástí jsou projektové dny, během nichž je tělesná výchova též 
uskutečňována. Při výuce se využívají metody a formy práce založené převážně na spolupráci žáků (činnosti 
ve dvojicích, malých či větších týmech) a vzájemném učení na základě prezentace vlastních pohybových 
hrách a dovedností.  Hodnocení žáka sleduje úroveň získaných dovedností s ohledem na jeho individuální 
schopnosti a opírá se o celkový pohybový projev a míru zapojení do jednotlivých činností. Předmět Tělesná 
výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k 
poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních 
pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od 
spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně 
ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních 
pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci 
různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových 
dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá 
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dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které 
předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků.
Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách 
pohybového učení v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou 
součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby 
preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se 
zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Tělesná výchova

Kompetence k učení:
Učitel ji vytváří zejména v oblasti motorického učení algoritmizací nácviku pohybových dovedností v 
rozsahu vybraného učiva. Učitel vede žáky k práci ve dvojicích dle systému „každý žák je cvičencem i 
cvičitelem“.
Kompetence k řešení problémů:
Učitel využívá disproporcí mezi okamžitou a očekávanou úrovní R.S.O.V.* a řeší s žáky dle nabídky variant 
vlastním výběrem možnosti a racionální přizpůsobením pohybového režimu i mimo hodiny TV.
Kompetence komunikativní:
Zpětnovazební komunikací mezi žákem a učitelem, která pomáhá vnímat a předávat jednoznačné 
informace. Komunikace, nutná ke splnění pohybového úkolu žáka či skupiny, vede k výběru použitelných 
slovních i mimoslovních signálů a sdělení.
Kompetence sociální a personální:
Žák střídá různé role ve dvojici i ve skupině v rámci svých možností. Respektuje vazbu mezi 
úrovní schopností a dovedností a hierarchií skupiny. Je srozuměn s tím,že vynaložené úsilí může znamenat 
posun pozice v družstvu. Akceptuje roli odpovídající svým možnostem a snaží se ocenit spektrum ostatních 
členů v jejich rolích za pomoci učitele.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence občanské:
Učitel vede žáky ke schopnosti domluvy a respektováním individuálních odlišností při hledání toho, co lze 
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na sobě i na druhých pozitivně hodnotit. Pocit a smysl týmového ducha i vlastní sebeúcty je přenosný ze 
sportu do společenské a pracovní sféry.
Kompetence pracovní:
Učitel pomáhá žákům k překonávání přiměřené míry psychického i fyzického diskomfortu  s ohledem na 
individuální parametry. „ R.S.O.V.“ (Rychlost, Síla, Obratnost, Vytrvalost) jsou schopnosti nutné jak pro 
sportovní, tak pro pracovní výkon a při psychické zátěži je jejich rozvoj důležitým kompenzačním prvkem. 
Toto pochopení a „zvnitřnění“ je úspěchem společné práce žáka a učitele.

  

Tělesná výchova 1. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 1. ročník
• --> Matematika - 1. ročník
• --> Prvouka - 1. ročník
• --> Hudební výchova - 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
význam pohybu pro zdraví: pohybový režim žáků, 
délka a intenzita pohybu

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

začíná chápat smysl pohybu pro zdraví a dobrý pocit

zdravotně zaměřené cvičení – SDT , správné zvedání 
zátěže

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

nevyhýbá se pohybové zátěži příprava organismu: příprava před pohybovou 
činností, uklidnění po zátěži, relaxační a kompenzační 
cviky
základy atletiky- atletická průpravaTV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 

žák prochází fázemi motorického učení jednodušších 
sportovních a pohybových dovedností dle vlastních 
dispozic

hod kriketovým míčkem, jednoruč, vrchní oblouk, 
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nácvik přihrávky, chytání obouruč), rychlý běh, skok z 
místa, skok do dálky
základy gymnastiky -cvičení s náčiním, na 
přizpůsobeném nářadí (překážky). Průpravná cvičení, 
akrobacie (nácvik kotoulu vpřed s dopomocí, šplh na 
tyči)

usiluje o jejich zlepšení

různé druhy chůze
akrobatická průprava, závody a soutěže družstev (jako 
motivace)
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti –cvičení s 
hudbou, hudebně pohybové hry, nápodoba pohybem, 
estetické
vyjádření, jednoduché tanečky
základy pohybových her - manipulace s míčem a jiným 
náčiním odpovídající velikosti
úpoly, závody družstev, upravená vybíjená, vybrané 
pohybové hry

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

žáci se podle možností podílejí na činnosti skupin a 
nacházejí svou roli v týmu

cvičení na hřišti
hygiena při Tv- vhodné oblečení a obutí, hygiena 
cvičebního prostředí
bezpečnost při pohybových činnostech- informace o 
možném ohrožení při porušení pravidel chování v 
šatně i během cvičení

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

nosí cvičební úbor a obuv, rozumí smyslu „dodržování“ 
pravidel hry, učí se rozcvičit a používat kompenzační 
cviky

bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek
organizace při Tv- smluvené signály, základní 
tělovýchovné pojmy, povely, názvosloví jednoduchých 
cviků, organizace prostoru a činností
zásady jednání a chování –fair play

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

učí se vnímat pokyny různých forem, orientuje se dle 
signálů při různých činnostech

pravidla her
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

snaží se o správné držení těla v různých polohách zásady správného držení těla, základní cvičební polohy 
a techniky cvičení
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Tělesná výchova 1. ročník

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

zná své oslabení a snaží se zvládat jednoduchá cvičení, 
související s jeho oslabením

nevhodná cvičení a činnosti, vnímání pocitů při cvičení

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

Příprava organismu: příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, relaxační a kompenzační cviky.
Zdravotně zaměřené cvičení – SDT , správné zvedání zátěže.
Hygiena při Tv- vhodné oblečení a obutí, hygiena cvičebního prostředí.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Organizace při Tv- smluvené signály, základní tělovýchovné pojmy, povely, názvosloví jednoduchých cviků, organizace prostoru a činností. 
Zásady jednání a chování –fair play. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Závody a soutěže družstev (jako motivace).
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti –cvičení s hudbou, hudebně pohybové hry, nápodoba pohybem, estetické.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Informace o bezpečnosti a hygieně při Tv, základní pravidla chování a jednání v prostředí sportoviště. 
Význam pohybu pro zdraví: pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu.
  

Tělesná výchova 2. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 2. ročník
• --> Matematika - 2. ročník
• --> Prvouka - 2. ročník
• --> Hudební výchova - 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
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Tělesná výchova 2. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
význam pohybu pro zdraví: pohybový režim žáků, 
délka a intenzita pohybu

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

začíná chápat smysl pohybu pro zdraví a dobrý pocit

zdravotně zaměřené cvičení – SDT , správné zvedání 
zátěže

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

nevyhýbá se pohybové zátěži příprava organismu: příprava před pohybovou 
činností, uklidnění po zátěži, relaxační a kompenzační 
cviky
základy atletiky- atletická průprava
hod kriketovým míčkem, jednoruč, vrchní oblouk, 
nácvik přihrávky, chytání obouruč), rychlý běh, skok z 
místa, skok do dálky
základy gymnastiky -cvičení s náčiním, na 
přizpůsobeném nářadí (překážky). Průpravná cvičení, 
akrobacie (nácvik kotoulu vpřed s dopomocí, šplh na 
tyči)

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

žák prochází fázemi motorického učení jednodušších 
sportovních a pohybových dovedností dle vlastních 
dispozic

různé druhy chůze
akrobatická průprava, závody a soutěže družstev (jako 
motivace)
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti –cvičení s 
hudbou, hudebně pohybové hry, nápodoba pohybem, 
estetické vyjádření, jednoduché tanečky
základy pohybových her
manipulace s míčem a jiným náčiním odpovídající 
velikosti
úpoly, závody družstev, upravená vybíjená, vybrané 
pohybové hry

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

žáci se podle možností podílejí na činnosti skupin a 
nacházejí svou roli v týmu

cvičení na hřišti
bezpečnost při pohybových činnostech- informace o 
možném ohrožení při porušení pravidel chování v 
šatně i během cvičení

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

nosí cvičební úbor a obuv, rozumí smyslu „dodržování“ 
pravidel hry, učí se rozcvičit a používat kompenzační 
cviky

bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

196

Tělesná výchova 2. ročník

hygiena při Tv- vhodné oblečení a obutí, hygiena 
cvičebního prostředí
organizace při Tv- smluvené signály, základní 
tělovýchovné pojmy, povely, názvosloví jednoduchých 
cviků, organizace prostoru a činností
zásady jednání a chování –fair play

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

učí se vnímat pokyny různých forem, orientuje se dle 
signálů při různých činnostech

pravidla zjednodušovaných osvojovaných pohybových 
činností ( her, závodů a soutěží)

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

snaží se o správné držení těla v různých polohách zásady správného držení těla, základní cvičební polohy 
a techniky cvičení

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

zná své oslabení a snaží se zvládat jednoduchá cvičení 
související s oslabením

nevhodná cvičení a činnosti, vnímání pocitů při cvičení

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

Příprava organismu: příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, relaxační a kompenzační cviky.
Zdravotně zaměřené cvičení – SDT , správné zvedání zátěže.
Hygiena při Tv- vhodné oblečení a obutí, hygiena cvičebního prostředí.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Informace o bezpečnosti a hygieně při Tv, základní pravidla chování a jednání v prostředí sportoviště. 
Význam pohybu pro zdraví: pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Organizace při Tv- smluvené signály, základní tělovýchovné pojmy, povely, názvosloví jednoduchých cviků, organizace prostoru a činností. 
Zásady jednání a chování –fair play. 
  

Tělesná výchova 3. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 3. ročník
• --> Anglický jazyk - 3. ročník
• --> Matematika - 3. ročník
• --> Prvouka - 3. ročník
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Tělesná výchova 3. ročník

• --> Hudební výchova - 3. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
význam pohybu pro zdraví: pohybový režim žáků, 
délka a intenzita pohybu

začíná chápat smysl pohybu pro zdraví a dobrý pocit

zdravotně zaměřené cvičení – SDT , správné zvedání 
zátěže

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti

nevyhýbá se pohybové zátěži příprava organismu: příprava před pohybovou 
činností, uklidnění po zátěži, relaxační a kompenzační 
cviky
základy atletiky- atletická průprava
hod kriketovým míčkem, jednoruč, vrchní oblouk, 
nácvik přihrávky, chytání obouruč), rychlý běh, skok z 
místa, skok do dálky
základy gymnastiky -cvičení s náčiním, na 
přizpůsobeném nářadí (překážky). Průpravná cvičení, 
akrobacie (nácvik kotoulu vpřed s dopomocí, šplh na 
tyči)

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

žák prochází fázemi motorického učení jednodušších 
sportovních a pohybových dovedností dle vlastních 
dispozic

různé druhy chůze
akrobatická průprava, závody a soutěže družstev (jako 
motivace)
rytmické a kondiční formy cvičení pro děti –cvičení s 
hudbou, hudebně pohybové hry, nápodoba pohybem, 
estetické vyjádření, jednoduché tanečky
základy pohybových her

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

žáci se podle možností podílejí na činnosti skupin a 
nacházejí svou roli v týmu

manipulace s míčem a jiným náčiním odpovídající 
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Tělesná výchova 3. ročník

velikosti
úpoly, závody družstev, upravená vybíjená, vybrané 
pohybové hry
cvičení na hřišti
bezpečnost při pohybových činnostech- informace o 
možném ohrožení při porušení pravidel chování v 
šatně i během cvičení
bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek

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

nosí cvičební úbor a obuv, rozumí smyslu „dodržování“ 
pravidel hry, učí se rozcvičit a používat kompenzační 
cviky

hygiena při Tv- vhodné oblečení a obutí, hygiena 
cvičebního prostředí
organizace při Tv- smluvené signály, základní 
tělovýchovné pojmy, povely, názvosloví jednoduchých 
cviků, organizace prostoru a činností
zásady jednání a chování –fair play

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

učí se vnímat pokyny různých forem, orientuje se dle 
signálů při různých činnostech

pravidla zjednodušovaných osvojovaných pohybových 
činností ( her, závodů a soutěží)

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy

snaží se o správné držení těla v různých polohách zásady správného držení těla, základní cvičební polohy 
a techniky cvičení

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

zná své oslabení a snaží se zvládat jednoduchá cvičení 
související s oslabením

nevhodná cvičení a činnosti, vnímání pocitů při cvičení

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

Příprava organismu: příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, relaxační a kompenzační cviky.
Zdravotně zaměřené cvičení – SDT , správné zvedání zátěže.
Hygiena při Tv- vhodné oblečení a obutí, hygiena cvičebního prostředí.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Bezpečnost při pohybových činnostech- informace o možném ohrožení při porušení pravidel chování v šatně i během cvičení. 
Bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Organizace při Tv- smluvené signály, základní tělovýchovné pojmy, povely, názvosloví jednoduchých cviků, organizace prostoru a činností. 
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Tělesná výchova 3. ročník

Zásady jednání a chování –fair play. 
  

Tělesná výchova 4. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 4. ročník
• --> Anglický jazyk - 4. ročník
• --> Matematika - 4. ročník
• --> Přírodověda - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
informace o bezpečnosti a hygieně při Tv, základní 
pravidla chování a jednání v prostředí sportoviště
význam pohybu pro zdraví: pohybový režim žáků, 
délka a intenzita pohybu

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

začíná chápat nutnost další pohybové zátěže mimo 
hodiny Tv, pokud chce zlepšovat své schopnosti a 
dovednosti, pro radost z pohybu, výkony a zlepšení

příprava organismu: příprava před pohybovou 
činností, uklidnění po zátěži, relaxační a kompenzační 
cviky
zdravotně zaměřené cvičení – SDT , správné zvedání 
zátěže

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

rozumí smyslu průpravných a kompenzačních cvičení 
pro zdraví i techniku sportovní činnosti

hygiena při Tv- vhodné oblečení a obutí, hygiena 
cvičebního prostředí

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

reaguje na odpor soupeře, zvládá jednoduché herní 
taktiky

kolektivní hry



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

200

Tělesná výchova 4. ročník

bezpečnost při pohybových činnostech- informace o 
možném ohrožení při porušení pravidel chování v 
šatně i během cvičení

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

používá adekvátní cvičební úbor a obuv, dodržuje kázeň 
a pravidla her, bezpečnost ve všech částech hodiny, i 
přesunech a při převlékání

bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

používá vhodný cvičební úbor a obuv hygiena při Tv- správné oblečení a obutí, hygiena 
cvičebního prostředí

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

dodržuje pravidla kolektivních her kolektivní hry a jejich pravidla

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

ví, jak se chovat při Tv, v šatně a přesunech hygiena při Tv- správné oblečení a obutí, hygiena 
cvičebního prostředí

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

rozliší úmyslný a neúmyslný přestupek proti pravidlům a 
fair play

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

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

pomáhá méně disponovaným a sám je schopen 
přijmout pomoc od disponovanějších jedinců

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

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

rozumí informaci, popisující požadovanou činnost rozvoj různých forem rychlost, vytrvalosti, síly, 
pohyblivosti koordinace pohybu

komunikace v Tv – základní tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, smluvené povely a signály
organizace při Tv – organizace prostoru a činností ve 
známém prostředí
zásady chování fair play

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

chápe organizační pokyny při hrách a soutěžích a je 
schopen je tlumočit ostatním

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

rozumí základnímu tělocvičnému názvosloví cvičení podle pokynů

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a zvládne organizaci jednoduchých pohybových soutěží ve měření a posuzování pohybový dovedností – měření 
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soutěže na úrovni třídy třídě výkonů
pohybové hry- drobné pohybové hry, využití 
netradičního náčiní při cvičení
úpoly a přetlaky

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

dokáže reprodukovat vlastní naměřené výkony a dokáže 
měřit výkony svých spolužáků

míčové hry podle zjednodušených i skutečných 
pravidel

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

použije informace pro vlastní zlepšování výkonu i pro 
motivaci třídního družstva při soutěžích

zdroje informací o pohybových aktivitách

základy gymnastiky – kotoul vpřed i vzad s dopomocí
švihadlo – různé přeskoky vpřed i vzad, krátké sestavy
šplh na tyči s přírazem
odraz z můstku a na trampolíně
roznožka a skrčka přes kozu s dopomocí
kondiční cvičení na lavičkách, s obručemi, tyčemi
průpravná cvičení pro stoj na rukou a stoj na rukou s 
dopomocí
překážkové dráhy s využitím nářadí
chůze na kladině
manipulace s míčem
cvičení na trampolínce
rytmické a kondiční formy cvičení
cvičení s hudbou – polkový a valčíkový krok
zrychlení a zpomalení tempa, vyjádření rytmu 
pohybem
základy atletiky
atletické dovednosti – nízký start a rychlý běh na 60 m
skok do dálky s rozběhem - hod kriketovým míčkem

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

zvládá podle svých individuálních schopností osvojované 
pohybové dovednosti

běh individuálním tempem po dobu 3 – 4 min
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních zvládá techniku speciálních cvičení speciální cvičení – technika cvičení
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cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

upozorní na činnosti či prostředí, které jsou v rozporu s 
jeho oslabením

zásady správného držení těla, dechová cvičení, 
nevhodná cvičení

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

dokáže do svého režimu zařadit speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením ve správném 
počtu opakování

činnosti a informace podporující korekce zdravotních 
oslabení

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

Komunikace v Tv – základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely a signály.
Organizace při Tv – organizace prostoru a činností ve známém prostředí.
Zásady chování fair play.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Informace o bezpečnosti a hygieně při Tv, základní pravidla chování a jednání v prostředí sportoviště.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Význam pohybu pro zdraví: pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu.
Příprava organismu: příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, relaxační a kompenzační cviky.
Zdravotně zaměřené cvičení – SDT , správné zvedání zátěže.
Hygiena při Tv- vhodné oblečení a obutí, hygiena cvičebního prostředí.
  

Tělesná výchova 5. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 5. ročník
• --> Hudební výchova - 5. ročník
• --> Český jazyk a literatura - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník
• --> Přírodověda - 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní
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• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
informace o bezpečnosti a hygieně při Tv, základní 
pravidla chování a jednání v prostředí sportoviště

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

začíná chápat nutnost další pohybové zátěže mimo 
hodiny Tv, pokud chce zlepšovat své schopnosti a 
dovednosti, pro radost z pohybu, výkony a zlepšení význam pohybu pro zdraví: pohybový režim žáků, 

délka a intenzita pohybu
příprava organismu: příprava před pohybovou 
činností, uklidnění po zátěži, relaxační a kompenzační 
cviky
zdravotně zaměřené cvičení – SDT , správné zvedání 
zátěže

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

rozumí smyslu průpravných a kompenzačních cvičení 
pro zdraví i techniku sportovní činnosti

hygiena při Tv- vhodné oblečení a obutí, hygiena 
cvičebního prostředí
základy sportovních herTV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 

předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

reaguje na odpor soupeře, zvládá jednoduché herní 
taktiky kolektivní hry

základy gymnastiky – kotoul vpřed i vzad s dopomocí
švihadlo – různé přeskoky vpřed i vzad, krátké sestavy.
šplh na tyči s přírazem
odraz z můstku a na trampolíně
roznožka a skrčka přes kozu s dopomocí
kondiční cvičení na lavičkách, s obručemi, tyčemi
průpravná cvičení pro stoj na rukou a stoj na rukou s 
dopomocí
překážkové dráhy s využitím nářadí
chůze na kladině
manipulace s míčem
cvičení na trampolínce

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her

zvládá podle svých předpokladů osvojované pohybové 
dovednosti

rytmické a kondiční formy cvičení
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cvičení s hudbou – polkový a valčíkový krok
zrychlení a zpomalení tempa, vyjádření rytmu 
pohybem
základy atletiky
atletické dovednosti – nízký start a rychlý běh na 60 m
skok do dálky s rozběhem
hod kriketovým míčkem
běh individuálním tempem po dobu 3 – 4 min
manipulace s míčem a pálkou, herní činnosti 
jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry
cvičení v přírodě
bezpečnost při pohybových činnostech- informace o 
možném ohrožení při porušení pravidel chování v 
šatně i během cvičení

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka

používá adekvátní cvičební úbor a obuv, dodržuje kázeň 
a pravidla her, bezpečnost ve všech částech hodiny, i 
přesunech a při převlékání

bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti

učí se rozlišit hodnotu výkonu spolužáků vzhledem k 
jejich dispozicím a při posuzování sebe se drží reality v 
míře sebezapření i při prezentaci svých výkonů

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

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

rozliší úmyslný a neúmyslný přestupek proti pravidlům a 
fair play

zásady chování fair play

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

pomáhá méně disponovaným a sám je schopen 
přijmout pomoc od disponovanějších jedinců

zásady chování fair play

pravidla osvojovaných dovedností a herTV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení

rozumí informaci, popisující požadovanou činnost
komunikace v Tv – základní tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, smluvené povely a signály

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy

chápe organizační pokyny při hrách a soutěžích a je 
schopen je tlumočit ostatním

pohybové hry- drobné pohybové hry, využití 
netradičního náčiní při cvičení
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úpoly a přetlaky
míčové hry podle zjednodušených i skutečných 
pravidel

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky

dokáže reprodukovat vlastní naměřené výkony a dokáže 
měřit výkony svých spolužáků

měření a posuzování pohybový dovedností – měření 
výkonů

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

použije informace pro vlastní zlepšování výkonu i pro 
motivaci třídního družstva při soutěžích

zdroje informací o pohybových aktivitách

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování

dokáže zařadit pravidelně do svého režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením ve 
správném počtu opakování

činnosti a informace podporující korekce zdravotních 
oslabení

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele

zvládá techniku speciálních cvičení speciální cvičení – technika cvičení

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

upozorní na činnosti či prostředí, které jsou v rozporu s 
jeho oslabením

zásady správného držení těla, dechová cvičení, 
nevhodná cvičení

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

Význam pohybu pro zdraví: pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu.
Příprava organismu: příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, relaxační a kompenzační cviky.
Zdravotně zaměřené cvičení – SDT , správné zvedání zátěže.
Hygiena při Tv- vhodné oblečení a obutí, hygiena cvičebního prostředí.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Rozvoj různých forem rychlost, vytrvalosti, síly, pohyblivosti koordinace pohybu.
Pravidla osvojovaných dovedností a her.
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5.11 Pracovní činnosti

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

  

Název předmětu Pracovní činnosti
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu V předmětu Pracovní činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání 
základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a 
profesní orientace žáků.
Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci 
přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších 
souvislostech.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a 
doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve 
společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na 
tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na 1. stupni rozdělen na čtyři tematické 
okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou 
pro školu povinné. Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a 
návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech 
tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V 
závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry 
výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
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Integrace předmětů • Člověk a svět práce

Kompetence k učení:
Žáci plánují, organizují a řídí vlastní práci; chápou důležitost dalšího studia a celoživotního učení; efektivně 
využívají získané informace v praktickém životě; vytvářejí si pozitivní vztah k práci; tím, že: učitel přesně 
stanoví postup a výsledek samostatné práce, umožňuje žákům získávat různými způsoby informace o 
dalším studiu a povoláních.
Kompetence k řešení problémů:
Žáci činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit, uvědomují si zodpovědnost za svá rozhodnutí a 
výsledky svých rozhodnutí zhodnotí tím, že učitel poskytuje potřebné informace, vede diskusi žáků při 
řešení problémů, dává žákům dostatečný prostor pro samostatnou tvořivou práci.

Kompetence komunikativní:
Žáci rozumí různým typům textů a záznamů, hlavně schematickým nákresům, technickým výkresům, 
využívají je pro samostatnou práci i pro aktivní zapojení do práce ve skupině, tím, že učitel průběžně 
seznamuje žáky s potřebnými texty a způsobem čtení technických výkresů, práce žáků je závislá na 
porozumění textům a „přečtení“ technického výkresu (hlavně na II. stupni).
Kompetence sociální a personální:
Žáci účinně spolupracují ve skupině, pozitivně ovlivňují kvalitu společné práce přijetím role ve skupině, v 
případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají, chápou potřebu efektivně spolupracovat při plnění 
daného úkolu, oceňují zkušenosti druhých, respektují různé postupy a hlediska a dokáží si z nich vzít 
poučení, vytvářejí si pozitivní představu o sobě samých, tím, že: učitel přesně vymezí rozsah práce pro 
skupinu žáků, pomáhá rozdělit pracovní role ve skupině, poskytne pomoc, pokud o ni žáci požádají, výstižně 
a objektivně zhodnotí práci skupiny i jednotlivých členů.
Kompetence občanské:
Žáci chápou základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, rozhodují se v zájmu podpory a 
ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje, tím, že: učitel při vhodných příležitostech seznamuje žáky s 
problémy životního prostředí, vštěpuje žákům principy chování vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků

Kompetence pracovní:
Žáci používají bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržují vymezená pravidla, při pracovní 
činnosti chrání své zdraví a zdraví druhých, využívají získané znalosti a zkušenosti k vlastnímu rozvoji. 
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Pracovní činnosti 1. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 1. ročník
• --> Matematika - 1. ročník
• --> Hudební výchova - 1. ročník
• --> Prvouka - 1. ročník
• --> Výtvarná výchova - 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

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

vystřihuje, lepí skládá, vytrhává papír práce s papírem – mačkání, trhání, lepení, stříhání, 
vystřihování,překládání, skládání, konstruování, řezání

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

udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti údržba pracovního prostoru

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

umí pracovat se šablonou práce s papírem – mačkání, trhání, lepení, stříhání, 
vystřihování,překládání, skládání, konstruování, řezání

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

sám volí např. barvy papíru, trhání v ohybu práce s papírem – mačkání, trhání, lepení, stříhání, 
vystřihování,překládání, skládání, konstruování, řezání
chápe vlastnosti materiálu
práce s kovem – tvarování, proplétání drátu
práce s přírodninami – sbírání, dotváření, aranžování, 
opracovávání
práce s textilem – navlékání jehly, uzel, stříhání, šití-
různé druhy stehů,
našívání knoflíků a hadříků, lepení

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

zvládá práci s různými druhy materiálů

práce s jiným materiálem - se dřevem, modelovací 
hmotou, keramickou hlínou

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu pracuje podle jednoduchého návodu
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ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy zvládá jednoduché pracovní postupy pracuje podle jednoduchého návodu
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s 

různým materiálem
pracuje podle jednoduchého návodu

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

citlivě přistupuje ke své práci a okolí práce se stavebnicemi – sestavování stavebnicových 
prvků, kolektivní práce, montáž, demontáž, práce s 
jednoduchým návodem, předlohou nebo náčrtem 
podle pokynů i samostatně

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

učí se zacházet s různými nástroji práce se stavebnicemi – sestavování stavebnicových 
prvků, kolektivní práce, montáž, demontáž, práce s 
jednoduchým návodem, předlohou nebo náčrtem 
podle pokynů i samostatně

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

koutek živé přírody (např. klíčení hrachu), jednoduchý 
záznam pozorování.

jednoduché pěstitelské činnosti přiměřené věku dětí

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

sbírá, třídí, suší rostliny, listy, semena pozorování přírody – zaznamenávání výsledků 
pozorování, propojení učiva s prvoukou

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

vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ 
opracovává a aranžuje přírodniny

pozorování přírody – zaznamenávání výsledků 
pozorování, propojení učiva s prvoukou

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny péče o pokojové rostliny ve třídě a na chodbách, 
seznámení se základními podmínkami pro život rostlin

pěstování pokojových rostlin, výživa rostlin

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny učí se základním pěstitelským činnostem pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny vytváří si základy pracovních návyků pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování zvládá jednoduché zásady stolování stolování- chování, příprava stolu, úklid, oslavy 

narozenin,Vánoce, Velikonoce
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování vytváří si základy správných návyků při stolování chování při jídle, chování u stolu

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

Chápe vlastnosti materiálu.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Pozorování přírody – zaznamenávání výsledků pozorování.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Práce s různými druhy materiálů - se dřevem, modelovací hmotou, keramickou hlínou.
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Pracovní činnosti 1. ročník

Pracuje podle jednoduchého návodu.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Pozorování přírody – zaznamenávání výsledků pozorování.
  

Pracovní činnosti 2. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 2. ročník
• --> Matematika - 2. ročník
• --> Prvouka - 2. ročník
• --> Hudební výchova - 2. ročník
• --> Výtvarná výchova - 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

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

vystřihuje, lepí skládá, vytrhává papír práce s papírem – mačkání, trhání, lepení, stříhání, 
vystřihování,překládání, skládání, konstruování, řezání

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

sbírá, třídí, suší rostliny, listy, semena práce s přírodninami – sbírání, dotváření, aranžování, 
opracovávání

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

vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ práce s přírodninami – sbírání, dotváření, aranžování, 
opracovávání

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

opracovává a aranžuje přírodniny práce s přírodninami – sbírání, dotváření, aranžování, 
opracovávání

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

udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti úklid pracovního prostředí

chápe vlastnosti materiáluČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

zvládá práci s různými druhy materiálů
práce s kovem – tvarování, proplétání drátu
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práce s textilem – navlékání jehly, uzel, stříhání, šití-
různé druhy stehů,
našívání knoflíků a hadříků, lepení
práces jiným materiálem - se dřevem, modelovací 
hmotou, keramickou hlínou

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu pracuje se stavebnicí podle jednoduchého návodu
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy zvládá jednoduché pracovní postupy pracuje se stavebnicí podle jednoduchého návodu
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s 

různým materiálem
pracuje se stavebnicí podle jednoduchého návodu

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

citlivě přistupuje ke své práci a okolí práce se stavebnicemi – sestavování stavebnicových 
prvků, kolektivní práce, montáž, demontáž, práce s 
jednoduchým návodem, předlohou

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

učí se pracovat s různými druhy stavebnic práce se stavebnicemi – sestavování stavebnicových 
prvků, kolektivní práce, montáž, demontáž, práce s 
jednoduchým návodem, předlohou
jednoduché pěstitelské činnosti přiměřené věku dětíČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 

zhodnotí výsledky pozorování
koutek živé přírody (např. klíčení hrachu), jednoduchý 
záznam pozorování pozorování přírody – zaznamenávání výsledků 

pozorování, propojení učiva s prvoukou
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny péče o pokojové rostliny ve třídě a na chodbách, 

seznámení se základními podmínkami pro život rostlin
pěstování pokojových rostlin, výživa rostlin

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny učí se základním pěstitelským činnostem pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny vytváří si základy pracovních návyků pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování zvládá jednoduché zásady stolování stolování- chování, příprava stolu, úklid
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování dokáže se vhodně chovat při stolování základy správných návyků při stolování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Pozorování přírody – zaznamenávání výsledků pozorování.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Chápe vlastnosti materiálu.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Pozorování přírody – zaznamenávání výsledků pozorování.
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Práce s různými druhy materiálů - se dřevem, modelovací hmotou, keramickou hlínou.
Pracuje podle jednoduchého návodu.
  

Pracovní činnosti 3. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 3. ročník
• --> Anglický jazyk - 3. ročník
• --> Matematika - 3. ročník
• --> Hudební výchova - 3. ročník
• --> Prvouka - 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

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

vystřihuje, lepí skládá, vytrhává papír práce s papírem – mačkání, trhání, lepení, stříhání, 
vystřihování,překládání, skládání, konstruování, řezání

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

sbírá, třídí, suší rostliny, listy, semena práce s přírodninami – sbírání, dotváření, aranžování, 
opracovávání

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

vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ práce s jiným materiálem - se dřevem, modelovací 
hmotou, keramickou hlínou

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

opracovává a aranžuje přírodniny práce s přírodninami – sbírání, dotváření, aranžování, 
opracovávání

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

udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti péče o pořádek na pracovním místě

chápe vlastnosti materiáluČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů

práce s různými druhy materiálů
práce s kovem – tvarování, proplétání drátu



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

213

Pracovní činnosti 3. ročník

práce s textilem – navlékání jehly, uzel, stříhání, šití-
různé druhy stehů,
našívání knoflíků a hadříků, lepení

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy pracuje podle slovního návodu pracuje podle jednoduchého návodu
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy zvládá jednoduché pracovní postupy pracuje podle jednoduchého návodu
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s 

různým materiálem
pracuje podle jednoduchého návodu

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

učí se zacházet při práci se stavebnicemi s různými 
nástroji (stavebnice Merkur - klíče, šroubovák..)

práce se stavebnicemi – sestavování stavebnicových 
prvků, kolektivní práce, montáž, demontáž, práce s 
jednoduchým návodem, předlohou nebo náčrtem 
podle pokynů i samostatně
jednoduché pěstitelské činnosti přiměřené věku dětíČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 

zhodnotí výsledky pozorování
koutek živé přírody (např. klíčení hrachu), jednoduchý 
záznam pozorování. pozorování přírody – zaznamenávání výsledků 

pozorování, propojení učiva s prvoukou
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny péče o pokojové rostliny ve třídě a na chodbách, 

seznámení se základními podmínkami pro život rostlin
pěstování pokojových rostlin, výživa rostlin, pěstování 
rostlin ze semen v místnosti, na zahradě

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny učí se základním pěstitelským činnostem pěstování pokojových rostlin, výživa rostlin, pěstování 
rostlin ze semen v místnosti, na zahradě

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny vytváří si základy pracovních návyků pěstování pokojových rostlin, výživa rostlin, pěstování 
rostlin ze semen v místnosti, na zahradě

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování zvládá připravit stůl podle jednoduchých zásad stolování stolování- chování, příprava stolu, úklid
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování upevňuje si základy správných návyků při stolování kultura stolování, sestavení jídelníčku, zdravá výživa

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

Chápe vlastnosti materiálu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

Práce s různými druhy materiálů - se dřevem, modelovací hmotou, keramickou hlínou.
Pracuje podle jednoduchého návodu.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Pozorování přírody – zaznamenávání výsledků pozorování.
Jednoduché pěstitelské činnosti přiměřené věku dětí.
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Práce se stavebnicemi – sestavování stavebnicových prvků, kolektivní práce, montáž, demontáž, práce s jednoduchým návodem, předlohou nebo náčrtem podle pokynů 
i samostatně.
  

Pracovní činnosti 4. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 4. ročník
• --> Anglický jazyk - 4. ročník
• --> Matematika - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník
• --> Přírodověda - 4. ročník
• --> Výtvarná výchova - 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence komunikativní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

vystřihuje, lepí skládá, vytrhává papír práce s papírem a kartonem – vyřezávání, 
vystřihování, děrování, prostorové konstrukce, 
polepování, tapetování

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

sbírá, třídí, suší rostliny, listy, semena práce s přírodninami - aranžování, vytváření 
jednoduchých výrobků z dostupných přírodnin

práce s kovem - tvarování drátu
práce se dřevem - poznávání druhů dřeva, lepení, 
barvení, opracovávání výrobků

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

pracuje s různými druhy materiálů

práce s textilem - stehy, sešívání, batika
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ práce s drobným materiálem - modelovací hmota, 
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materiálem prvky lidových tradic těsto (lidové zvyky, řemesla, tradice)
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

opracovává a aranžuje přírodniny práce s drobným materiálem - modelovací hmota, 
těsto (lidové zvyky, řemesla, tradice)

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti práce s drobným materiálem - modelovací hmota, 
těsto (lidové zvyky, řemesla, tradice)

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

rozvíjí svojí kreativitu při aranžování práce s drobným materiálem

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

vhodně používá pracovní nástroje pracovní pomůcky a nástroje

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

zvládá udržovat pořádek na pracovním místě organizace práce

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

zná zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne nebo 
zajistí první pomoc při úrazu (dle svých schopností a 
možností)

organizace práce

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

umí pracovat se šablonou montáž a demontáž stavebnicových prvků, práce s 
návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

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

učí se zacházet s různými nástroji montáž a demontáž stavebnicových prvků, práce s 
návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

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

spolupracuje ve dvojicích a větších skupinách montáž a demontáž stavebnicových prvků, práce s 
návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

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

zvládá práci podle jednoduchého slovního návodu práce s předlohou, návodem

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

zvládá jednoduché pracovní postupy práce s předlohou, návodem

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

získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s 
různým materiálem

práce s předlohou, návodem

ošetření drobného poraněníČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

dbá na zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
nebo zajistí první pomoc při úrazu (dle svých schopností 
a možností)

bezpečnost při práci

ošetřování pokojových květinČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování

učí se základním pěstitelským činnostem
vegetativní množení rostlin
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rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
pokojové rostliny a jejich pěstování
základní podmínky - výživa rostlin
osivo
zná rostliny jedovaté

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

zvládá pěstovat podle daných zásad pokojové rostliny

drogy, alergie
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

dokáže podle druhu pěstitelských činností vybrat 
vhodné náčiní

pracovní nářadí a náčiní

základní vybavení kuchyněČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně zná základní vybavení kuchyně
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm zvládne připravit jednoduchý pokrm výroba jednoduchých pokrmů
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

upevňuje si základy správných návyků při stolování úprava stolu, slavnostní tabule

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

dbá na udržování a čistotu pracovní plochy v kuchyni příprava a úklid pracovní plochy při vaření

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

dokáže poskytnout základní první pomoc při úrazu v 
kuchyni

ošetření drobného poranění (říznutí nožem, lehké 
spáleniny)

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

zná zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu

hygiena a bezpečnost práce, první pomoc při úrazech

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Ošetřování pokojových květin- vegetativní množení rostlin.
Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Chápe vlastnosti materiálu.
  

Pracovní činnosti 5. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk a literatura - 5. ročník
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• --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Matematika - 5. ročník
• --> Přírodověda - 5. ročník
• --> Hudební výchova - 5. ročník
• --> Výtvarná výchova - 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

vystřihuje, lepí skládá, vytrhává papír práce s papírem a kartonem – vyřezávání, 
vystřihování, děrování, prostorové konstrukce, 
polepování, tapetování

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

sbírá, třídí, suší rostliny, listy, semena práce s přírodninami - aranžování, vytváření 
jednoduchých výrobků z dostupných přírodnin

práce s kovem - tvarování drátu
práce se dřevem - poznávání druhů dřeva, lepení, 
barvení, opracovávání výrobků

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu

pracuje s různými druhy materiálů

práce s textilem - stehy, sešívání, batika
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

vyhledává a dotváří přírodniny na základě představ práce s drobným materiálem- modelovací hmota, 
těsto ( lidové zvyky, řemesla, tradice)

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

opracovává a aranžuje přírodniny práce s drobným materiálem- modelovací hmota, 
těsto ( lidové zvyky, řemesla, tradice)

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic

udržuje pořádek a čistotu na svém pracovišti práce s drobným materiálem- modelovací hmota, 
těsto ( lidové zvyky, řemesla, tradice)

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

rozvíjí svojí kreativitu při aranžování práce s drobným materiálem
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ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu

vhodně používá pracovní nástroje pracovní pomůcky a nástroje

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

zvládá udržovat pořádek na pracovním místě organizace práce

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu

zná zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne nebo 
zajistí první pomoc při úrazu (dle svých schopností a 
možností)

organizace práce

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

umí pracovat se šablonou montáž a demontáž stavebnicových prvků, práce s 
návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

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

učí se zacházet s různými nástroji montáž a demontáž stavebnicových prvků, práce s 
návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

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

spolupracuje ve dvojicích a větších skupinách montáž a demontáž stavebnicových prvků, práce s 
návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

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

zvládá práci podle jednoduchého slovního návodu práce s předlohou, návodem

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

zvládá jednoduché pracovní postupy práce s předlohou, návodem

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

získává pracovní dovednosti a návyky při pracích s 
různým materiálem

práce s předlohou, návodem

ošetření drobného poraněníČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu

dbá na zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
nebo zajistí první pomoc při úrazu (dle svých schopností 
a možností)

bezpečnost při práci

ošetřování pokojových květin
vegetativní množení rostlin

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

učí se základním pěstitelským činnostem

rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
pokojové rostliny a jejich pěstování
základní podmínky - výživa rostlin
osivo
zná rostliny jedovaté

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

zvládá pěstovat podle daných zásad pokojové rostliny

drogy, alergie
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ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní

dokáže podle druhu pěstitelských činností vybrat 
vhodné náčiní

pracovní nářadí a náčiní

základní vybavení kuchyněČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně zná základní vybavení kuchyně
jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm zvládne připravit jednoduchý pokrm výroba jednoduchých pokrmů
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování

upevňuje si základy správných návyků při stolování úprava stolu, slavnostní tabule

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

dbá na udržování a čistotu pracovní plochy v kuchyni příprava a úklid pracovní plochy při vaření

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

dokáže poskytnout základní první pomoc při úrazu v 
kuchyni (popálenina, říznutí nožem..)

ošetření drobného poranění (říznutí nožem, lehké 
spáleniny)

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

zná a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při úrazu

hygiena a bezpečnost při práci, první pomoc při úrazu

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

Práce se stavebnicemi – sestavování stavebnicových prvků, kolektivní práce, montáž, demontáž, práce s jednoduchým návodem, předlohou nebo náčrtem podle pokynů 
i samostatně.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Chápe vlastnosti materiálu.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Práce s různými druhy materiálů - se dřevem, modelovací hmotou, keramickou hlínou.
Pracuje podle jednoduchého návodu.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Ošetřování pokojových květin- vegetativní množení rostlin.
Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ošetřování pokojových květin- vegetativní množení rostlin.
Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie.
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1 Způsoby hodnocení

Způsob získávání podkladů pro hodnocení

1. Při celkovém hodnocení žáka přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka   i k tomu, že žák mohl 

v průběhu klasifikačního období zakolísat v   učebních výkonech pro určitou indispozici.     

2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je 

jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, 

pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

3. Podklady pro hodnocení žáka získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým 

pozorováním žáků, sledováním jeho   výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek 

(písemné,   ústní, grafické, praktické, pohybové,...) kontrolními písemnými   pracemi, analýzou 

výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i 

psychologickými a zdravotnickými pracovníky.

4. Žák základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho 

nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého   

klasifikačního období. 

Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z  látky celého tohoto 

období.

Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je   individuální přezkušování 

po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je 

tento způsob   doporučen ve zprávě psychologa.     

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení, hodnocení  zdůvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel 

žákovi výsledek   hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a   

praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel   sděluje všechny známky, které 

bere v úvahu při celkovém hodnocení žáka,  zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů 

do žákovské knížky   - současně se sdělováním známek žákům.     

6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel   rovnoměrně na celý školní rok, 

aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.  

7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut,   informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní   vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní 

knihy. V jednom dni   mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
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8. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každém hodnocení žáka průkazným způsobem tak, 

aby mohl vždy doložit správnost celkového hodnocení žáka i způsob získání známek (ústní 

zkoušení,   písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání   pracovního poměru 

v průběhu klasifikačního období předá tento   hodnotící  přehled zastupujícímu učiteli nebo 

vedení školy.  

9. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá   o jejich úplnost. Do katalogu 

jsou zapisovány známky z jednotlivých   předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o 

chování žáka,   jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.

10. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému   předmětu. Při dlouhodobějším 

pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení,   léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) 

vyučující   respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde   byl žák umístěn; žák se 

znovu nepřezkušuje.     

11. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na   konci klasifikačního období se 

hodnotí kvalita práce a učební   výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň   

prospěchu se neurčuje na základě průměru z hodnocení za příslušné   období. Výsledná známka za 

klasifikační období musí odpovídat   známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.     

12. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování   se projednají v pedagogické 

radě, a to zpravidla k 15. listopadu a   15. dubnu.

                                               

13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel   školy, nejpozději však 48 hodin 

před jednáním pedagogické rady o hodnocení žáků, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí 

výsledky   celkového hodnocení do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění   opravných 

zkoušek, na hodnocení v náhradním termínu apod.     

14. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka:   třídní učitel a učitelé 

jednotlivých předmětů v polovině prvního   a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o 

to zákonní   zástupci žáka požádají.     

15. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání   na třídních schůzkách nebo 

hovorových hodinách, na které jsou rodiče   písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na 

školou určený   termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje   o hodnocení 

a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům   žáka, nikoli veřejně.     

16. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče   vyučující předmětu 

bezprostředně a prokazatelným způsobem.     

17. Pokud je hodnocení žáka stanoveno na základě písemných nebo   grafických prací, vyučující 

tyto práce uschovávají po dobu, během   které se hodnocení  žáka určuje nebo ve které se k ní 
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mohou zákonní   zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních   prázdnin, v případě 

žáků s odloženým hodnocením nebo opravnými   zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. 

Opravené písemné práce   musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také 

rodičům.     

18. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména   - nehodnotí  žáky ihned po jejich 

návratu do školy po   nepřítomnosti delší než jeden týden, - žáci nemusí dopisovat do   sešitů látku 

za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj   informací, - účelem zkoušení není nacházet 

mezery ve vědomostech   žáka, ale hodnotit  i to, co umí, - učitel hodnotí  jen probrané   učivo, 

zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není   přípustné, - před prověřováním 

znalostí musí mít žáci dostatek času   k naučení, procvičení a zažití učiva. - prověřování znalostí 

provádět   až po dostatečném procvičení učiva.        

19. Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni   seznamovat ostatní vyučující s doporučením 

psychologických vyšetření,   které mají vztah ke způsobu hodnocení žáka a způsobu   získávání 

podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv   učitelů (nebo výchovného poradce) na 

pedagogické radě.       

20. Povinnou součástí vzdělávání je domácí příprava žáků, která je ze strany vyučujícího 

hodnocena. Pokud žák domácí přípravu zanedbává, rodiče budou upozorněni zápisem do 

žákovské knížky nebo záznamníku, chybějící domácí úkoly budou hodnoceny stupněm 

nedostatečně.

Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií:

     O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se 

souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.

Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede známky na slovní hodnocení 

nebo naopak v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost 

této školy nebo zákonného zástupce žáka.

Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů 

slovní hodnocení na známky pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v 

případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 

dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v 

jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují 
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jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, 

jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení

Prospěch

Ovládnutí učiva  

1 – výborný ovládá bezpečně

2 – chvalitebný ovládá

3 – dobrý v podstatě ovládá

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný neovládá

Myšlení 

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Vyjadřování 

1 – výborný výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný celkem výstižné

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí 

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a 

s jistotou

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších 

chyb

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje 

chyby

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Aktivita, zájem o učení 
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1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný učí se svědomitě

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

 

 Hodnocení chování žáků a výchovná opatření

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití hodnotí na vysvědčení 

stupni:

a) 1 - velmi dobré,

b) 2 - uspokojivé,

c) 3 - neuspokojivé.

       Stupeň 1  (velmi dobré):žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního     

řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit.    

       Stupeň 2  (uspokojivé):chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního 

řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu 

řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

       Stupeň 3  (neuspokojivé):chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy nebo provinění, že 

je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští 

dalších přestupků.

Opatření k posílení kázně

Při porušení povinností stanovených  školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi 

udělit:

napomenutí třídního učitele

důtku třídního učitele
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   důtku ředitelky školy

Ředitelka školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření prokazatelným 

způsobem zástupci žáka.

Třídní učitel zaznamenává udělení výchovného opatření do katalogového listu žáka do 7 dnů po 

jejich udělení.

Tato opatření zpravidla předchází před snížením známky z chování.

Mezi méně závažné přestupky patří:neplnění si základních školních povinností; zapomínání; 

občasné vyrušování (otáčení, poslání dopisu); zapnutý mobil při vyučování.

Mezi závažné přestupky proti ustanovení školního řádu patří:úmyslné porušování práva na 

vzdělání ostatních spolužáků (úmyslné vyrušování – vulgární, nevhodné připomínky); úmyslné 

porušení práva učitele na klid při práci (úmyslné narušování průběhu výuky, drzé vystupování); 

jakákoliv manipulace s okny bez souhlasu pedag. pracovníka; použití mobilu, MP3 při vyučování; 

školní docházka- neomluvené hodiny.

Mezi velmi závažné přestupky proti školnímu řádu patří: hrubé a vulgární slovní či úmyslné 

fyzické napadení pracovníka školy; projevy diskriminace, nepřátelství, násilí, úmyslné ublížení na 

zdraví, šikanování spolužáků; nošení, držení, distribuce a užívání drog, návykových látek, alkoholu 

a tabákových výrobků v celém areálu školy i mimo něj při pořádání školních akcí; přinášení 

nebezpečných předmětů a předmětů, které by mohly způsobit úraz či narušit mravní výchovu 

spolužáků;  úmyslné poškození majetku školy, spolužáků, pracovníků školy.

Napomenutí třídního učitele:

Uděluje třídní učitel, a to bezprostředně po přestupku.

O udělení napomenutí informuje ředitelku školy.

Oznámení rodičům je provedeno ihned po udělení napomenutí prostřednictvím zápisu v žákovské 

knížce.

Důtka třídního učitele:

Uděluje třídní učitel po předchozím projednání s vyučujícími a ředitelkou školy, a to 

bezprostředně po přestupku. Oznámení rodičům je provedeno ihned po udělení napomenutí 

prostřednictvím zápisu v žákovské knížce.

Důtka ředitelky školy:
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Uděluje ředitelka školy na základě návrhu třídního učitele, který návrh nejdříve projednal s 

ostatními vyučujícími, a to po projednání na pedagogické radě.

Rodiče jsou informováni dopisem. jehož součástí je i přesný důvod udělení a návratka, pomocí 

které rodiče potvrdí svoji informovanost o ŘD.

 

 Opravná zkouška

Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého 

pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného 

zaměření, konají opravné zkoušky.

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném 

ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky 

jsou komisionální.

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze 

závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději 

do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku.

V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 

komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní 

školní inspektor.

 

 Postup do dalšího ročníku

 Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného 

zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, 

 pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6 věty třetí školského zákona. 

Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně 

opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval 

ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

 

Vysvědčení
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     Po projednání klasifikace v pedagogické radě vyplní třídní učitel vysvědčení na předepsaném 

tiskopise. V přípravném týdnu se pedagogická rada dohodne, zda bude v 1. pololetí vydán žákovi 

pouze výpis vysvědčení a na konci druhého pololetí vysvědčení.

Žákovi, kterému byla povolena opravná zkouška nebo hodnocení v náhradním termínu, se vydá 

vysvědčení a po vykonání opravné zkoušky se vydá vysvědčení nové. Postup do vyššího ročníku se 

řídí § 52 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání.

 

6.2 Kritéria hodnocení

Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření:

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika.

Při hodnocení výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v 

souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a 

motorické činnosti,

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,

- kvalita výsledků činností,

- osvojení účinných metod samostatného studia.

Výchovně vzdělávací výsledky se hodnotí podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a 

chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u 

něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a 

výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s 

menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
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Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně 

a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a 

produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 

řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, 

v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných 

nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s 

menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic 

a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických 

činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 

korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů 

učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním 

a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho 

činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. 

Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při 

provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší 

nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 

nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a 

písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho 

činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné 

nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké 

těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí 

nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, 

vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev 
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mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

Nedovede samostatně studovat.

Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření:

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, 

domácí nauky.

Při hodnocení v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky 

učebních osnov se hodnotí:

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,

- kvalita výsledků činností,

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

Výchovně vzdělávací výsledky se hodnotí podle těchto kritérií:

Stupeň 1 ( výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. 

Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou 

bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. 

Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní 

prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní 

zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, 

ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné 

chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště 

udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se 

o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých 

chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými 

nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.
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Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. 

Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických 

činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc 

učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště 

v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k 

tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat 

suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být 

částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané 

teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V 

praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a 

způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. 

Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně 

dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. 

Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě 

laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 

Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 

praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže 

postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, 

nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá 

na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu 

životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě 

laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných 

nedostatků.

Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření:

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a 

sportovní výchova.

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených 

lékařem hodnotí s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

Při hodnocení v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních 

osnov hodnotí:

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
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- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,

- kvalita projevu,

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

Výchovně vzdělávací výsledky se hodnotí podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních 

projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově 

přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o 

umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních 

předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky 

působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě aplikuje osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a 

tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm 

chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc 

učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v 

požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí 

učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 
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nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost.

Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií:

     O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se 

souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.

Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede známky na slovní hodnocení 

nebo naopak v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost 

této školy nebo zákonného zástupce žáka.

Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů 

slovní hodnocení na známky pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v 

případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 

dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v 

jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují 

jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, 

jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení

Prospěch

Ovládnutí učiva  

1 – výborný ovládá bezpečně

2 – chvalitebný ovládá

3 – dobrý v podstatě ovládá

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný neovládá

Myšlení 

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
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5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Vyjadřování 

1 – výborný výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný celkem výstižné

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí 

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a 

s jistotou

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších 

chyb

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje 

chyby

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Aktivita, zájem o učení 

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný učí se svědomitě

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Chování

1 – velmi dobré Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně 

závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se 

své chyby napravit.

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. 

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; 

nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele 

školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí 

se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena 

výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně 

vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Cesta k vědění

234

Hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

     Způsob hodnocení žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech 

vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní 

školy.

Při způsobu hodnocení žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, 

hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. 

bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.

Doporučuje se upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a 

výchovný poradce s ostatními vyučujícími.

Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a 

způsobu hodnocení žáka.

Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o 

psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co 

nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení místo 

písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…).

Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a 

hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické 

materiály.

 Sebehodnocení

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.

Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku 

žáků. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, 

žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen samotným 

hodnocením, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení.

 Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:

    - co se mu daří

    - co mu ještě nejde, jaké má rezervy

    - jak bude pokračovat dál

Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Sebehodnocení žáků nemá 

nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat 
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evaluační procesy a více aktivizovat žáka. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou 

provede sebehodnocení v oblasti:

- zodpovědnost

- motivace k učení

- sebedůvěra           

- vztahy v třídním kolektivu.

Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

 Hodnocení chování žáků a výchovná opatření

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití hodnotí na vysvědčení 

stupni:

a) 1 - velmi dobré,

b) 2 - uspokojivé,

c) 3 - neuspokojivé.

       Stupeň 1  (velmi dobré):žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního     

řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit.    

       Stupeň 2  (uspokojivé):chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního 

řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu 

řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

       Stupeň 3  (neuspokojivé):chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy nebo provinění, že 

je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští 

dalších přestupků.

Opatření k posílení kázně

Při porušení povinností stanovených  školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi 

udělit:
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napomenutí třídního učitele

důtku třídního učitele

   důtku ředitelky školy

Ředitelka školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření prokazatelným 

způsobem zástupci žáka.

Třídní učitel zaznamenává udělení výchovného opatření do katalogového listu žáka do 7 dnů po 

jejich udělení.

Tato opatření zpravidla předchází před snížením známky z chování.

Mezi méně závažné přestupky patří:neplnění si základních školních povinností; zapomínání; 

občasné vyrušování (otáčení, poslání dopisu); zapnutý mobil při vyučování.

Mezi závažné přestupky proti ustanovení školního řádu patří:úmyslné porušování práva na 

vzdělání ostatních spolužáků (úmyslné vyrušování – vulgární, nevhodné připomínky); úmyslné 

porušení práva učitele na klid při práci (úmyslné narušování průběhu výuky, drzé vystupování); 

jakákoliv manipulace s okny bez souhlasu pedag. pracovníka; použití mobilu, MP3 při vyučování; 

školní docházka- neomluvené hodiny.

Mezi velmi závažné přestupky proti školnímu řádu patří: hrubé a vulgární slovní či úmyslné 

fyzické napadení pracovníka školy; projevy diskriminace, nepřátelství, násilí, úmyslné ublížení na 

zdraví, šikanování spolužáků; nošení, držení, distribuce a užívání drog, návykových látek, alkoholu 

a tabákových výrobků v celém areálu školy i mimo něj při pořádání školních akcí; přinášení 

nebezpečných předmětů a předmětů, které by mohly způsobit úraz či narušit mravní výchovu 

spolužáků;  úmyslné poškození majetku školy, spolužáků, pracovníků školy.

Napomenutí třídního učitele:

Uděluje třídní učitel, a to bezprostředně po přestupku.

O udělení napomenutí informuje ředitelku školy.

Oznámení rodičům je provedeno ihned po udělení napomenutí prostřednictvím zápisu v žákovské 

knížce.

Důtka třídního učitele:

Uděluje třídní učitel po předchozím projednání s vyučujícími a ředitelkou školy, a to 

bezprostředně po přestupku. Oznámení rodičům je provedeno ihned po udělení napomenutí 

prostřednictvím zápisu v žákovské knížce.
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Důtka ředitelky školy:

Uděluje ředitelka školy na základě návrhu třídního učitele, který návrh nejdříve projednal s 

ostatními vyučujícími, a to po projednání na pedagogické radě.

Rodiče jsou informováni dopisem. jehož součástí je i přesný důvod udělení a návratka, pomocí 

které rodiče potvrdí svoji informovanost o ŘD.

 

 Opravná zkouška

Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého 

pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného 

zaměření, konají opravné zkoušky.

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném 

ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky 

jsou komisionální.

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze 

závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději 

do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku.

V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 

komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní 

školní inspektor.

 

 Postup do dalšího ročníku

 Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného 

zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, 

 pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6 věty třetí školského zákona. 

Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně 

opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval 

ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

 

Vysvědčení
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     Po projednání klasifikace v pedagogické radě vyplní třídní učitel vysvědčení na předepsaném 

tiskopise. V přípravném týdnu se pedagogická rada dohodne, zda bude v 1. pololetí vydán žákovi 

pouze výpis vysvědčení a na konci druhého pololetí vysvědčení.

Žákovi, kterému byla povolena opravná zkouška nebo hodnocení v náhradním termínu, se vydá 

vysvědčení a po vykonání opravné zkoušky se vydá vysvědčení nové. Postup do vyššího ročníku se 

řídí § 52 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání.
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