Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Vzdělávací předmět:

5.1
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk
ČESKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek:
Komunikační a slohová výchova
Jazyková výchova
Literární výchova
Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.
Vyučovací předmět má časovou dotaci v:
1. ročníku 8 hodin týdně
2. ročníku 8 hodin týdně
3. ročníku 8 hodin týdně
4. ročníku 7 hodin týdně
5. ročníku 7 hodin týdně
Cílem výuky jazyka je naučit žáky se vyjadřovat ústně i písemně, komunikovat s okolním světem.
Nabízeno je žákům vyučování písma Comenia script.
Cílem literární výchovy je rozvoj čtenářské dovednosti, podněcování žáků k četbě, pěstování celkové kulturní úrovně žáků, rozvoj
komunikativních schopností žáků.
Cílem komunikační a slohové výchovy je rozvoj komunikativních schopností žáků, rozvíjení jejich fantazie a tvořivosti.
Výuka probíhá ve třídě, učebně informatiky v prostorách knihoven, formou samostatné a společné práce, využívá se audiovizuální technika.
Do vyučovacího předmětu Český jazyk jsou zařazena průřezová témata. (viz. tabulka)
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Na úrovni předmětu Český jazyk užívá učitel strategie, kterými jsou rozvíjeny u žáků klíčové
kompetence :
Kompetence k učení
Žák
pro učení vhodné informační zdroje ( učebnice, pracovní listy, časopisy),
a vhodné učební pomůcky ( encyklopedie, jazykové příručky, tabule gramatických
přehledů)
uje s obecně užívanými základními termíny znaky a symboly
– autokorekce chyb a diskutuje o nich
Kompetence k řešení problémů
Žák
rakticky správnost řešení problémů
Kompetence komunikativní
Žák
vyjadřuje se výstižně
s ostatními lidmi
říkanky, dialogy
slouchá promluvám druhých lidí, účinně se zapojuje do diskuse, vhodně reaguje
Kompetence sociální a personální
Žák

44

Kompetence občanské
Žák
odpovědnost k sobě samému, ke spolužákovi,k učiteli
ochrany zdraví
Kompetence pracovní
Žák
plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
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Předmět:
Ročník:

ČESKÝ JAZYK
1.ročník
Obsah učiva

Jazykové vyučování
- Věta, slovo, slabika, hláska
- Písmeno malé, velké, tištěné, psané
- Tečka, čárka, středník, dvojtečka, otazník, vykřičník, pomlčka,
uvozovky
- Hlasité a tiché čtení
- Článek, nadpis, řádek, odstavec
- Prosba, poděkování, omluva, blahopřání
- Vypráví pohádky a povídky, přednáší básně, řeší hádanky, účastní se
na dramatizaci pohádky nebo povídky (RU)
Psaní
- Činnosti a přípravné cviky pro uvolňování ruky k psaní a kresebné
cviky velkých tvarů
- Základní hygienické návyky: sezení, držení tužky, umístění sešitu a
jeho sklon, hygiena zraku
- Zacházení s grafickým materiálem
- Psaní jednotlivých prvků písmen a číslic (čáry, oblouky, kličky,
vlnovky,…)
- Orientace v liniatuře (individuální použití pomocné liniatury)
- Kvalitativní znaky písma
- Poznávání psaní a osvojování písmen, slabik, slov
- Psaní krátkých slov a jednoduchých vět
- Opisování podle předlohy, přepisování, diktát, autodiktát
- Psaní velkých počátečních písmen vlastních jmen a prvního slova
věty
- Vytváření základů rukopisu: čitelnost, úhlednost a celková úprava
písemného projevu

Očekávané výstupy
- Rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky z hlediska potřeb čtení a psaní
- Poznává písmena abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám
- Rozvíjí znělý hlas, artikuluje, srozumitelně mluví
- Uvědoměle čte, plynule spojuje slabiky a slova, správně vyslovuje délky hlásek
- Dokáže sdělit krátkou zprávu (krátký mluvený projev)
- Srozumitelně mluví, dokáže vyjádřit svojí zkušenost
- Spisovně se vyjadřuje z hlediska slovní zásoby, gramatické správnosti a kultury
mluveného projevu odpovídajících možnostem žáka 1. ročníku

- Píše správné tvary písmen a číslic ve větší velikosti a liniatuře
- Píše a spojuje písmena, slabiky a slova, interpunkci, znaménka
- Dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova
- Převádí slova a věty z podoby mluvené do podoby psané

- Dodržuje čitelnost a úhlednost psaného projevu při zachování základních a
pracovních návyků

Čtení a literární výchova
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

Učíme se číst

- Plynule čte jednoduchý text s porozuměním
- Výcvik čtení – přípravná cvičení sluchová a zraková, správné čtení
slabik a uvědomělé čtení snadných slov a krátkých vět se zřetelnou
spisovnou výslovností
- Orientuje se v textu Slabikáře, čítanky a jiného textu pro děti
- Hlasité čtení ukázek ze Slabikáře, čítanek, časopisů
Pracujeme s literárním textem
- Zná některý dětský časopis
- Poslech literárních textů pro děti
- Zná některá rozpočítávala, říkanky
- Rozpočítávadla, hádanky, říkadla, přísloví, vyprávění, pohádky
- Básně pro děti a o dětech
- Recituje kratší básnický text
- přednes říkadel a krátkých básní

Povídání nad textem, knihou

- Co rádi posloucháme
- Poznáváme postavy pohádky a seznamujeme se s postavami povídky
ze života dětí
- Hodnotíme vlastnosti postav
- Všímá si ilustrací literárních děl pro děti
- Vyjadřujeme své pocity z četby
Seznamujeme se se základy literatury
- Rozeznává pojem: říkadlo, rozpočítávadlo, hádanka, pohádka, báseň, loutkové
- Učíme se porozumět pojmům a výrazům při praktické činnosti
divadlo, maňáskové divadlo, spisovatel, kniha, časopis, ilustrace

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-rozumí pokynům přiměřené složitosti
-dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
-zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
-píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, velikost,
sklon a správné tvary písmen
-spojuje písmena a slabiky
-dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost
-opisuje a přepisuje krátké věty
-rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy
-tvoří slabiky
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Předmět:
Ročník:

ČESKÝ JAZYK
2.ročník
Obsah učiva

Jazykové vyučování
- Věta a souvětí
- Čeština – abeceda a písmo
- Věta – jednotka jazykového (řečového) projevu
- Grafická podoba věty a souvětí
- Spojení dvou nebo více vět
- Spojky a jejich funkce
- Pořádek vět
- Druhy vět podle postoje mluvčího
- Věta, slovo
- Slovní význam – slovo nadřazené, podřazené, souřadné

- Pořádek slov ve větě
- Slovo, slabika, hláska, písmeno
- Rozdělení hlásek
- Samohlásky , souhlásky, dvojhlásky

Očekávané výstupy
- Vyjadřuje se ústně i písemně
- Rozlišuje české věty od jiných jazyků
- Procvičuje se v mluveném a čteném projevu
- Píše jednoduché věty
- Spojuje a odděluje věty
- Procvičuje užívání nejfrektovanějších spojek
- Zná sled vět v řeči mluvené a psané
- Odlišuje a zdůvodňuje druhy vět, píše věty s náležitými znaménky
- Tvoří věty ze slov
- Sestavuje slova a věty
- Rozlišuje věty podle postoje mluvčího
- Rozlišuje nadřazenost a podřazenost slov
- Třídí slova
- Určuje pořádek slov ve větě
- Rozlišuje hlásky
- Vyslovuje správně krátké a dlouhé samohlásky: píše i/y po měkkých a tvrdých
souhláskách
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Obsah učiva
- Souhlásky znělé a neznělé
- Slabikotvorné r, l
- Písmeno ě
- Význam slabiky pro dělení slov
- Slovní druhy: podstatná jména, slovesa, předložky
- Vlastní jména
- Základní formy společenského styku
- Děj- základ vypravování
- Jednoduchý popis
- Popisuje domácího mazlíčka (RU)
- Doplňování znamének, vyprávění humorných i smutných příběhů,
hledání chyb v textu, hry se slovy (RU)
Psaní
- Nácvik psaní velkých tiskacích písmen pro výuku geometrie
- Psaní psacích písmen podle tvarových skupin s důrazem a štíhlost
písmen, zvláště oválných s oblouky a kličkami, na dodržování
stejnoměrné výšky písmen tvarově si podobných (e, l, v, V, c, C,
č, Č, ch, Ch, o, O, z, Z, ž, Ž) a na rozestupy písmen ve slovech

- Procvičování spojování písmen i, v, b, s ostatními písmeny e, r, z,
prohloubením a protažením háčku
- Spojování písmen vratným tahem

Očekávané výstupy
- Vyslovuje a píše správné souhlásky na konci a uvnitř slova
- Vyslovuje a píše slova ve skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
- Dělí slova na konci řádku
- Seznamuje se s názvy slovních druhů
- Poznává podstatná jména, slovesa a předložky v textu
- Rozlišuje obecná a vlastní jména
- Procvičuje pravopis jmen místních
- Umí oslovit, pozdravit a poděkovat
- Dodržuje posloupnost dějů na základě pozorování
- Dokáže pojmenovat předměty a jejich vlastnosti

- Píše písmena a číslice podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře a
dodržuje sklon písma

Tvarové skupiny písmen a číslic

1. skupina: l, e, é, ě, b, f, h, k, d, ď, t, ť, číslice 1, 4, 7;
2. skupina: U, u, ú, ů, i, í, r, ř, N, n, M, m, V, v, y, ý, (W, e, Y);
3. skupina: C, c, Č, č, Ch, ch, E, číslice 6;
4. skupina: O, Ó, o, ó, A, a, á, d, ď, G, g, číslice 0, 9, (Q, q);
5. skupina: j, p, G, g, y, ý, (Q, q):
6. skupina: I, J, H, K, (X, x), číslice 8, 4;
7. skupina: P, B, R, Ř, T, Ť, F, číslice 3, 5, 8;
8. skupina: S, s, Š, š, L, D, Z, z, Ž, ž, číslice 2;
9. skupina: I, V, X, L, C, D, M;
10. skupina: . : , ; ¨! ? - = x ( )
- Správně spojuje písmena, slabiky, zachovává rozestup písmen, píše jednoduchý
text
- Správně užívá velká písmena ve slovech i větě a diakritická znaménka
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Obsah učiva
- Umísťování diakritických znamének
- Dodržování jednotlivých tvarů písmen
- Aplikační cvičení – psaní adres, dopisu
- Úprava písemnosti – nadpis, odstavec
Čtení a literární výchova

Učíme se číst

- Plynulé čtení jednoduchých vět
- Užívání správného slovního přízvuku
- Uplatnění přirozené intonace
- Hlasité a tiché čtení s porozuměním

Pracujeme s literárním textem

- Poslech četby poezie a prózy
- Spojování obsahu textu s ilustrací
- Vyprávění pohádek a povídek o dětech
- Přednes básní
- Řešení hádanek a slovních hříček
- Dramatizace pohádky nebo povídky

Očekávané výstupy
- Napíše adresu, přání
- Dodržuje požadavky na čitelnost, úhlednost, celkovou úpravu projevu a
hygienické a pracovní návyky
- Plynule čte s porozuměním

- Orientuje se v textu čítanky a jiném textu pro děti

- Všímá si spojitosti textu s ilustrací
- Převypráví pohádku nebo povídku
- Recituje báseň
- Domýšlí jednoduché příběhy

Povídání nad textem, knihou

- Co rádi čteme, orientujeme se v pohádkách
- Seznamujeme se s knihami o přírodě a věcech
- Doporučujeme knihu spolužákovi

Seznamujeme se se základy literatury

- Poezie: báseň, verš, rým, rytmus, přízvuk, přednes (recitace)
- Próza: vyprávění, vypravěč, příběh, děj
- Divadlo: jeviště, herec, divák, maňásci, loutky
- Výtvarný doprovod: ilustrace, ilustrátor

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
- dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
- píše písmena a číslice – dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, velikost,
sklon a správné tvary písmen
-spojuje písmena a slabiky
-převádí slova z mluvené do psané podoby
-opisuje a přepisuje krátké věty
-pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně
-reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
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Předmět:
Ročník:

ČESKÝ JAZYK
3.ročník
Obsah učiva

Jazykové vyučování
- Věta a souvětí
- Věta jednoduchá – její stavba
- Skladební dvojice
- Nauka o slově
- Slovo a skutečnost
- Slova významem podobná, příbuzná a protikladná
- Hláskosloví
- Stavba slova
- Slovní přízvuk
- Vyjmenovaná slova
- Druhy slov
- Ohebné a neohebné slovní druhy
- Vlastní jména

Očekávané výstupy
- Určujeme věty a souvětí
- Spojuje věty, doplňuje souvětí

- Třídí slova podle významu
- Vyhledává slova podobná a protikladná
- Rozlišuje slabiky a hlásky
- Určuje počty slabik
- Správně klade slovní přízvuk
- Pamětně zvládá vyjmenovaná slova i jejich použití v textu
- Píše správný pravopis i/y po obojetných souhláskách
- Poznává a rozlišuje slovní druhy
- Skloňuje podstatná jména
- Rozlišuje číslo jednotné a množné, rod mužský, ženský, střední
- Uvědoměle zvládá jména osob, vyhledává jména zvířat, měst, vesnic, hor, řek
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Obsah učiva
- Slovesa – pojmenování děje
- Tvary sloves – časování
- Stylizace a kompozice
- Jazykové prostředky
- Členění jazykového projevu
- Souvislé jazykové projevy
- Otázky a odpovědi
- Reprodukce textu
- Vypravování
- Popis
- Osnova textu
- Společenský jazyk a jeho formy

- Řeší jednoduché hádanky, křížovky (RU)
- Soutěže a hry s vyjmenovanými slovy (RU)

Očekávané výstupy
(cvičí pravopis)
- Určuje osobu, číslo, čas
- Časuje slovesa v čase přítomném, budoucím i minulém
- procvičuje slovosled
- Vybírá vhodné jazykové prostředky
- Sestavuje nadpis a procvičuje členění projevu
- Pojmenovává předměty, děje
- Dovede klást otázky
- Vypravuje podle obrázků
- Ústně i písemně popisuje jednoduché předměty a činnosti
- Využívá jednoduchou osnovu
- Umí požádat o informaci, podá stručnou informaci (i telefonicky)
- Umí uvítat návštěvu a rozloučit se
- Sděluje přání, pozdravy (ústní i písemné), pohlednice, dopis
- vybírá vhodné výrazy

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech

Psaní
- upevňování správných tvarů písmen a číslic v souladu s normou psaní
- Odstraňování individuálních nedostatků v kvalitativních znacích
- Píše podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře, s dodržováním sklonu
písma
písma (75°) a rozestupů písmen
- Automatizace psacího pohybu, dodržování hygienických návyků
správného písma
- Osobitý rukopis – plynulý, rychlý, úhledný projev
- Kontrola vlastního projevu
- Píše čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě
- Římské číslice – čtení, psaní
- Provádí kontrolu vlastního projevu
- Užití v praxi – letopočty
- Celková úprava písemného projevu v sešitě, zápisky, pracovní
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Obsah učiva
poznámky
- Vyplňování poštovních formulářů: podací lístek, poštovní poukázka,
telegram

Očekávané výstupy
- Dokáže se vyjádřit v jednoduchých formách psaného projevu
- Napíše krátký dopis

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
rozlišuje všechna písmena malé a velké abecedy
rozeznává samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky
tvoří slabiky
rozlišuje věty, slova, slabiky, hlásky
píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech
Čtení a literární výchova

Učíme se číst

- Plynulé čtení souvětí a vět, členění textu a větného přízvuku
- Rychlé čtení tiché; hlasité čtení, předčítání
- Četba uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na
upevňování čtenářských dovedností a návyků

- Využívá získaných čtenářských dovedností a návyků při četbě jednoduchých
textů
- Chápe četbu jako zdroj informací o světě i o sobě

Pracujeme s literárním textem

- Vyprávění pohádky nebo povídky
- Přednes básně nebo úryvku prózy
- Dramatizace pohádky, povídky nebo básně s dějem
- Pověsti místní, regionální

- Orientuje se v textu knih určených dětem
- Recituje básnický text

Povídání nad textem, knihou

- Knížka, kterou máme rádi
- Hledáme podstatu příběhu a jeho smysl
- Charakterizujeme literární postavy
- Líčíme atmosféru příběhu
- Vyjadřuje své postoje ke knize
- Myšlenky, které se nám líbí

Seznamujeme se se základy literatury

- Rozezná různé typy vyjadřování autorů píšících pro děti

- Vyjadřuje svůj postoj k přečtenému textu
- Domýšlí příběhy
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Obsah učiva
- Poezie: Báseň s dějem; přirovnání, zosobnění
- Próza: pověst, povídka, postava, děj, prostředí
- Divadlo: dějství (jednání), herec
- Literatura umělecká a věcná
- Skutečnost a její umělecké vyjádření, autor a jeho fantazie
- Výtvarný doprovod: ilustrace, ilustrátor

Předmět:
Ročník:

Očekávané výstupy
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
čte s porozuměním jednoduché texty
dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost
pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně
reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje pozornost

ČESKÝ JAZYK
4.ročník
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Obsah učiva
Jazykové vyučování
- Nauka o slově
- Hlásková podoba slova
- Význam slova
- Slova jednoznačná a mnohoznačná
- Slova spisovná a nespisovná
- Slova citově zabarvená
- Stavba slov
- Kořen, přípona a přepona
- Předložky
- Vyjmenovaná slova
- Slovní druhy
- Vzory podstatných jmen
- Infinitiv sloves
- Určité slovesné tvary
- Slovesné způsoby
- Stavba věty
- Podmět a přísudek
- Shoda přísudku s podmětem
- Přímá řeč – řeč mluvčího
- Stylizace a kompozice
- Osnova, nadpis, členění projevu
- Vypravování – dějové složky
- Popis rostlin, zvířat, věcí
- Formy společenského styku
- Soutěže a hry na vyjmenovaná slova a slovní druhy (RU)
Psaní
- Písemné formy společenského styku: psaní adres, pohlednic,

Očekávané výstupy
- Zkoumá různé podoby slova
- Rozlišuje slova dle významu
- Rozlišuje slova spisovná a nespisovná
- Poznává různě citově zabarvená slova, porovnává je se slovy spisovnými
- Poznává kořen a rozlišuje části příponové a předponové
- Rozlišuje předpony a předložky
- Uvědoměle používá i/y po obojetných souhláskách u vyjmenovaných a příbuzných
slov
- Určuje slovní druhy
- Skloňuje podstatná jména
- Určuje infinitiv
- Určuje osobu, číslo a čas sloves
- Časuje slovesa oznamovacího způsobu
- Určuje slovesný způsob v textu
- Rozlišuje věty jednoduché a souvětí
- Spojuje věty v souvětí spojovacími výrazy
- Určuje podmět a přísudek
- Psaní i/y v příčestí minulém (bez ověřování)
- Rozlišování řeči přímé a věty uvozovací; dramatizace textu
- Využívání vhodných jazykových prostředků
- Sestavování osnovy, tvoření nadpisu, členění textu na odstavce
- Dodržování následnosti dějových složek
- Procvičování různých popisů
- Sestavování telegramu, telefonování
- Psaní dopisu, včetně adresy

- Zachází s grafickými a psacími materiály a pomůckami a dodržuje základní
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Obsah učiva
blahopřání, korespondenční lístek – správné a účelné rozvržení
daného prostoru
- Psaní dopisů s jednoduchým obsahem (pozvání, oznámení)
- Formální úprava dopisu, úhlednost, čitelnost
- Písemné formy úředního styku: vyplňování tiskopisů
- Jednoduchá objednávka, přihláška
Písemné vyjádření vzkazu, informace
- Kultura písemného vyjadřování: stručné zápisy z učebního textu –
účelnost, stručnost, čitelnost
- Zápisy od sešitů, poznámky
- Výpisy údajů ze slovníku
- Popis postupu děje, popis činnosti, místnosti,…

Čtení a literární výchova

Očekávané výstupy
hygienické a pracovní návyky
- píše podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře, s dodržováním sklonu
písma (75°) a rozestupů písmen
- Uplatňuje svůj osobitý rukopis při dodržení úhlednosti, čitelnosti a plynulosti
písemného projevu a respektuje základní kultury
- Opisuje a přepisuje text, píše diktát a autodiktát, provádí kontrolu napsaného
textu
- Vyjadřuje se v jednoduchých formách společenského a úředního styku

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
- vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací
a domluví se v běžných situacích
- má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování -v mluveném projevu
volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči
-popíše jednoduché předměty, činnosti a děje
-opisuje a přepisuje jednoduché texty
-píše správně a přehledně jednoduchá sdělení
-píše čitelně a úpravně, dodržuje mezery mezi slovy
-ovládá hůlkové písmo
- tvoří otázky a odpovídá na ně
-pozná podstatná jména a slovesa

Zdokonalujeme se ve čtení, pracujeme s textem

- Výcvik ve čtení: správné a plynulé čtení uměleckých a populárněnaučných textů se správným přízvukem slovním i větným,
s přirozenou intonací a správným frázováním
- Uvědomělé a dostatečně rychlé čtení tiché
- Recitace
- Reprodukce obsahu textu
- Čte plynule a správně
- Odlišení verše od prózy
- Vyhledává informace v učebnicích, dětských encyklopediích
- Hodnocení postav literárního díla a určení jejich vzájemného vztahu
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

Povídáme si o knihách, divadle, rozhlasových a televizních pořadech
- Proč čteme a o čem
- Hledáme motivy činů literárních postav
- Jaké ilustrace nás zaujaly a proč
- Všímáme si různých vydání stejných knih (i ilustrace)
- Čím nás zaujal rozhlasový pořad
- Které hrdiny dětských seriálů obdivujeme a proč
- Kterou knihu či divadelní představení můžeme doporučit jiným
- Chodíme do divadla, vyprávíme o představeních, hercích, životě
divadla

Poznáváme základy literatury

- Poezie: lyrika (píseň), epika, jednoduché pojmenování, rytmus básní
- Próza: pověst, povídka, hlavní a vedlejší postavy
- Divadlo: jednání, konflikt a jeho řešení
- Film: různé druhy filmů – televizní inscenace
- Kulturní život regionu – významní autoři

- Dokáže prokázat, že textu porozuměl

- Využívá poznatků z četby v dalších školních činnostech

- Všímá si rozdílů zpracování textu krásné literatury a literatury uměleckonaučné

- Vyjadřujeme své pocity z četby, z poslechu pořadu, z divadelního či televizního
představení
- Rozumí literárním pojmům: přirovnání, zosobnění, bajka, dramatizace, próza,
poezie, encyklopedie – při praktické činnosti

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
- dramatizuje jednoduchý příběh
-vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení podle daných
otázek
-čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy
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Předmět:
Ročník:

ČESKÝ JAZYK
5.ročník
Obsah učiva

Jazykové vyučování
- Národní jazyk (mateřský jazyk) nejdůležitější prostředek
dorozumívání
- Stavba slova
- Odvozování příponami a předponami
- Části slova
- Kořen – společný pro všechna příbuzná slova
- Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene
- Přídavná jména odvozená od jmen zakončených na –s/ - ský, -ští
- Zdvojené souhlásky
- Předpony s-, z-, vz- Předložky s, z
- Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně (bje, vje, tam, kde se setká
předpona ob- a v- s kořenem na je-)
- Dělení slov na konci řádku

Očekávané výstupy
- Průběžně osvojuje jazyk jako nástroj dorozumívání
- Vytváří si vztah k jazyku
- Cvičí se v pravopise – užívá správné koncovky
- Určuje kořen, předpony a přípony
- Vyznačuje slovotvorné základy, jak byla slova odvozena
- Doplňuje předpony podle smyslu
- Odůvodňuje pravopis s přihlédnutím ke způsobu tvoření slov
- Osvojuje si spisovnou výslovnost a pravopis souhláskových skupin
- Osvojuje si základní významy předpon
- Používá předložky s, z
- Procvičuje učivo skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
- Procvičuje dělení slov po slabikách
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Obsah učiva
- Pravopis i/y po obojetných souhláskách (mimo koncovku)
- Tvarosloví – slovní druhy
- Mluvnické kategorie podstatných jmen
- Druhy přídavných jmen
- Slovesa – mluvnické kategorie
- Podmiňovací způsob
- Zájmena – seznámení s jejich druhy
- Zájmena osobní
- Číslovky
- Druhy číslovek
- Skladba – základní větné členy
- Podmět vyjádřený a nevyjádřený
- Podmět několikanásobný
- Přísudek slovesný
- Shoda přísudku s podmětem
- Věta jednoduchá
- Souvětí
- Interpunkce u řeči přímé
Sloh
- Reprodukce jednoduchých textů
- Vypravování
- Popis předmětu, děje, pracovního postupu
- Dopis
- Telegram
- Tiskopisy – poštovní poukázka, průvodka, podací lístek
Psaní
- Písemné formy společenského styku: psaní adres, pohlednic,
blahopřání, korespondenční lístek – správné a účelné rozvržení
daného prostoru
- Psaní dopisů s jednoduchým obsahem (pozvání, oznámení)
- Formální úprava dopisu, úhlednost, čitelnost
- Písemné formy úředního styku: vyplňování tiskopisů

Očekávané výstupy
- Užívá vyjmenovaná slova (i u frekventovaných slov příbuzných)
- Osvojuje si slovní druhy a jejich užívání
- Určuje pád, číslo, rod, vzor, skloňování jmen podle vzorů
- Rozlišuje druh přídavných jmen a jejich pravopis
- Určuje mluvnické kategorie sloves
- Procvičuje tvary podmiňovacího způsobu
- Nahrazuje podstatná a přídavná jména zájmeny
- Určuje zájmena osobní
- Rozlišuje číslovky v textu
- Skloňuje číslovky základní
- Určuje základní větné členy
- Vyhledává různé podměty
- Užívá podmět několikanásobný ve větách
- Osvojuje si shodu přísudku s podmětem
- Určuje věty jednoduché
- Spojuje věty v souvětí
- Využívá interpunkce ve slohovém výcviku
- Sestavuje osnovy textů; odlišuje tvrzení od mínění
- Procvičuje vypravování
- Vlastní popis
- Píše dopis – jeho části
- Umí podat telegram
- Vyplňuje tiskopisy
- Zachází s grafickými a psacími materiály a pomůckami a dodržuje základní
hygienické a pracovní návyky
- Píše podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře, s dodržováním sklonu
písma (75°) a rozestupů písmen
- Uplatňuje svůj osobitý rukopis při dodržení úhlednosti, čitelnosti a plynulosti
písemného projevu a respektuje základy kultury
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Obsah učiva
- Jednoduchá objednávka, přihláška
- Písemné vyjádření vzkazu, informace
- Kultura písemného vyjadřování: stručné zápisy z učebního textu –
účelnost, stručnost, čitelnost
- Zápisy do sešitů, poznámky
- Výpisy údajů ze slovníku
- Popis postupu děje, popis činnosti, místnosti,…

Očekávané výstupy
- Opisuje a přepisuje text, píše diktát a autodiktát, provádí kontrolu napsaného
textu
- Vyjadřuje se v jednoduchých formách společenského a úředního styku

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
-dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího
-rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých
slabik
- určuje samohlásky a souhlásky
- seřadí slova podle abecedy
- správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě
- správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky

Čtení a literární výchova

Zdokonalujeme se ve čtení, pracujeme s textem

- Výrazné čtení uměleckých textů (včetně knih), studijní čtení
naukových textů
- Předčítání, recitace
- Reprodukce textu – rozlišování podstatného od méně podstatného,
klíčová slova a pojmy
- Hlavní myšlenka literárního díla nebo ukázky
- Veršovaná poezie, poetická próza
- Předčítáme z časopisů určených dětem

Povídáme si o knihách, divadle, rozhlasových a televizních pořadech

- Co nás v knihách zajímá
- Všímáme si postojů literárních postav
- Porovnáváme ilustrace různých výtvarníků
- Hodnotíme různá vydání knih
- Co nám přináší rozhlasový pořad a televizní vysílání
- Čím nás zaujala televizní inscenace příběhu ze života dětí
- Porovnáváme různé typy divadelních představení (loutky, maňásky,
živí herci), všímáme si práce herců, hovoříme o životě divadla

- Vyhledává informace ve slovnících a dalších různých textech

- Hovoří souvisle o přečteném textu, vyjadřuje své názory a pocity
- Odlišuje vyprávění literární od faktického
- Zaznamenává si zajímavé myšlenky
- Orientuje se v nabídce dětské literatury

Poznáváme základy literatury
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

- Poezie: lyrika, epika (bajka), přenášení významu: přirovnání,
básnický přívlastek, zosobnění
- Próza: čas a prostředí děje povídky, hlavní a vedlejší postavy, řeč
autora, řeč postav
- Divadlo: konflikt a jeho řešení – komické, tragické
- Film: loutkový, kreslený, hraný
- Televizní inscenace – scénář
- Kulturní život regionu, větších měst, kulturní instituce
- Využívá pro vlastní četbu školní nebo místní knihovnu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
-určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti
-rozlišuje prózu a verše
- rozlišuje pohádkové prostředí od reálného
- ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu

5.2
Vzdělávací obor:
Vzdělávací předmět:

Anglický jazyk
ANGLICKÝ JAZYK
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Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Jazyková výchova je v 1. – 5. ročníku zařazena v učebním plánu jako samostatný předmět. V 1. – 5. ročníku se děti seznamují v průběhu výuky se
základní slovní zásobou cizího jazyka pojmenováváním předmětů z jejich každodenního života, s pozdravy, říkadly, písničkami, formou herních
činností si osvojují příslušné jazykové kompetence.
Výuka anglického jazyka probíhá ve třídách, popř. v počítačové učebně (procvičování gramatiky a slovní zásoby).
V 1. –5. ročníku se vyučuje Anglický jazyk dle učebního plánu. Důraz je kladen převážně na audioorální oblast (porozumět a komunikovat). Cílem
je vzbudit u žáků zájem o cizí jazyk, cestování, kulturu a reálie anglicky mluvících zemí. Velký důraz je kladen na využívání mezipředmětových
vztahů.
Do vyučovacího předmětu Anglický jazyk jsou zařazena průřezová témata. (viz tabulka)
Vyučovací předmět má časovou dotaci v:
1. ročníku 1 hodina týdně
2. ročníku 1 hodina týdně
3. ročníku 3 hodiny týdně
4. ročníku 3 hodiny týdně
5. ročníku 3 hodiny týdně
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Učitel
í motivaci a vzbudí u žáka zájem o studium anglického jazyka
audiovizuální techniku
ou stránkou jazyka
slovníkem)
Kompetence komunikativní
Učitel
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a písemně zpracovat vyslechnuté sdělení
(hry, dialogy, scénky, písně, říkanky, pohádky, poslechy autentických nahrávek)
Kompetence sociální a personální
Učitel
– žák a vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky
Kompetence občanské
Učitel
Kompetence pracovní
Učitel
víjí smysl pro povinnost (příprava na výuku)
Kompetence k řešení problémů
Učitel
osti žáka využívat vlastních zkušeností, individuálního
přístupu k problému, znalostí a kreativity při jeho řešení
používání

Předmět:
Ročník:

ANGLICKÝ JAZYK
1.ročník
Obsah učiva

Očekávané výstupy
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

- slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu
v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji
používat v komunikačních situacích (okruhy představování se, škola,
barvy, Vánoce, rodina, ovoce, čísla, narozeniny, zvířata -domácí
mazlíčci, v Zoo)
- četba z jednoduchých autentických textů
- psaní tematické slovní zásoby
- používání obrazového slovníku s výslovností
- osobní zájmena
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
- základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Předmět:
Ročník:

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně
- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
- je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka

ANGLICKÝ JAZYK
2.ročník
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

- čísla (1-20), základní fonetické značky
- slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu
v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji
používat v komunikačních situacích
- abeceda (spelling)
- četba z autentických textů
- psaní tematické slovní zásoby
- používání slovníku s výslovností
- osobní zájmena

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně
- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
- základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal

- abeceda, hláskování (jména)

Předmět:
Ročník:

ANGLICKÝ JAZYK
3.ročník
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

- čísla (1-100), základní fonetické značky
- slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu
v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji
používat v komunikačních situacích
- abeceda (spelling)
- četba z autentických textů
- psaní tematické slovní zásoby
- používání slovníku s výslovností
- osobní zájmena

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu
a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně
- zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
- přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici
vizuální oporu
- rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
- základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal

- abeceda, hláskování (jména)

Předmět:
Ročník:

ANGLICKÝ JAZYK
4.-5.ročník
Obsah učiva

- Odlišnosti českého a anglického slovosledu
- Četba autentického textu – volný překlad

Očekávané výstupy
- rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
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Obsah učiva
- slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu
v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji
používat v komunikačních situacích
- Četba autentického textu
- Poslech a sledování, práce s internetem, chápání slov v kontextu
- Četba textu z učebnice, fonetický zápis, vázání slov, znělost,
neznělost (základní slovní zásoba)
- Tvorba otázky a záporu
- Tvorba množného čísla podstatných jmen, přivlastňovací a ukazovací
zájmena, určení polohy předmětů
- Vypravovat a zahrát pohádku, hrát hru slovní zásoba z tématických
celků
- Porovnávání smyslu textů
- Reprodukce čteného a slyšeného textu
- Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích – pozdrav,
poděkování, představení
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov
- základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Očekávané výstupy
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a
s pečlivou výslovností
- vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje
k osvojovaným tématům
- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně
a má k dispozici vizuální oporu
- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má
k dispozici vizuální oporu
- napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině,
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
- vyplní osobní údaje do formuláře
- reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché
konverzace
- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
- zapojí se do jednoduchých rozhovorů

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
-rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně
setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
- rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
-pozdraví a poděkuje
-sdělí své jméno a věk
-vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky (zejména pokud má k
dispozici vizuální oporu)
je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka
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Obsah učiva

Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Vzdělávací předmět:

Očekávané výstupy

5.3
Matematika a její aplikace
Matematika
MATEMATIKA

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové,časové a organizační vymezení:
Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě. Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich
paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení a schopnost logického úsudku. Matematika vede k vybavení žáků finanční gramotností.
Vyučovací předmět má časovou dotaci v:
1. ročníku 4 hodin týdně
2. ročníku 4 hodin týdně
3. ročníku 4 hodin týdně
4. ročníku 5 hodin týdně
5. ročníku 5 hodin týdně
Osvojené učivo žáci procvičují a získané znalosti si upevňují také na PC v učebně informatiky.
Do vyučovacího předmětu Matematika jsou zařazena průřezová témata. (viz tabulka)
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Učitel
vislostech (dětské peníze)
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Kompetence k řešení problémů
Učitel

podporuje kreativitu
Kompetence komunikativní
Učitel
(nakupování)
Kompetence sociální a personální
Učitel

Kompetence občanské
Učitel
Kompetence pracovní
Učitel
platňuje důslednost (kontrola úkolů)
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Předmět:
Ročník:

MATEMATIKA
1.ročník
Obsah učiva

Čísla 0 – 20
- Číselná řada
- Číslice
- Vztahy menší, větší, rovno
- Znaménka <, >, =, +, - Součet a rozdíl čísel (bez přechodu přes desítku)

- Používání peněz (finanční gramotnost)
- Sčítání a odčítání čísel v oboru (s přechodem přes desítku) (RU)
- Řešení složitějších slovních úloh (RU)

Očekávané výstupy
- Počítá předměty v daném souboru do 20
- Vybírá různé konkrétní soubory o daném počtu prvků (do 20)
- Čte a píše čísla 0 – 20
- Porovnává čísla s počtem prvků do 20
- Řeší a vytváří slovní úlohy na porovnávání čísel
- Sčítá a odčítá v oboru do 20 bez přechodu přes desítku
- Řeší a vytváří slovní úlohy na sčítání a odčítání
- Řeší slovní úlohy s využitím vztahu o n-více, o n-méně
- Řeší prodej a nákup v hodnotě do 20 Kč, vracení peněz
- Užívá finanční pomůcky

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 5
-čte, píše a používá číslice v oboru do 20, numerace do 100
-zná matematické operátory + , − , = , < , > a umí je zapsat
- sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 5
-řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 5
-umí rozklad čísel v oboru do 5
-modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
-doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 5
- zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za,
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Obsah učiva

Očekávané výstupy
nahoře, dole, vpředu, vzadu
- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi

Orientace v prostoru
- Geometrické pojmy: vpravo, vlevo, pod, nad, za, před, hned před,
hned za
- Rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
- Tělesa: krychle, kvádr, válec, koule
- Tělesa: jehlan, kužel (RU)

Předmět:
Ročník:

- Konkrétně se orientuje v prostoru
- Rozeznává jednotlivé rovinné obrazce
- Rozeznává jednotlivá tělesa
- Užívá dětských skládanek a stavebnic

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit

MATEMATIKA
2.ročník
Obsah učiva

Čísla 0 – 100
- Číselná řada

- Porovnávání čísel

Očekávané výstupy
- Sčítá a odčítá v oboru do 20 s přechodem přes desítku
- Počítá po desítkách (po jedné) – v oboru do 100
- Čte a zapisuje čísla
- Vytváří konkrétní soubory (na počitadle, s penězi,) s daným počtem prvků do 100
- Porovnává čísla do 100 a vztahy mezi nimi zapisuje pomocí symbolů
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Obsah učiva
- Číselná osa
- Zaokrouhlování čísel na desítky
- Součet a rozdíl čísel

- Závorky
- Používání peněz (finanční gramotnost)
- Sčítání více než dvou čísel – slovní úlohy (RU)
- Odčítání více než jednoho čísla – slovní úlohy (RU)
Násobení a dělení přirozených čísel v oboru násobilek do 100
- Násobek
- Násobení jako opakované sčítání
- Činitel
- Záměna činitelů
- Násobilky 2, 3, 4, 5
- Dělení v oboru těchto násobilek
- Vztahy mezi násobením a dělením v oboru těchto násobilek
- Úlohy kombinatorické povahy (RU)
- složitější slovní úlohy (RU)

Očekávané výstupy
- Řeší a vytváří slovní úlohy na porovnávání čísel
- Orientuje se na číselné ose
- Zaokrouhlí dané číslo na desítky
- Sčítá a odčítá čísla v oboru do 100 s přechodem přes desítku
- Řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání čísel v oboru do 100
- Řeší slovní úlohy s užitím vztahů o n-více (o n-méně) v oboru do 100
- Sčítá a odčítá násobky deseti
- Umí zapsat a použít závorky
- Řeší prodej a nákup v hodnotě do 100 Kč, vracení peněz
- Užívá finanční pomůcky

- Zná pojem násobek
- Zná řady násobků daného čísla
- Zná pojem činitel
- Užívá závorky
- Automatizace násobilek 2, 3, 4, 5
- Automatizace dělení v oboru probraných násobilek
- Užívá násobení a dělení v praktických situacích
- Řeší a vytváří slovní úlohy na násobení a dělení v oboru násobilek
- Řeší a vytváří slovní úlohy s využitím n-krát více, n-krát méně

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
- porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 10
- zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za,
nahoře, dole, vpředu, vzadu
- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi
Rýsování úseček a měření jejich délek
- Úsečka
- Lomená čára
- Délka úsečky

- Kreslí rovné čáry, rýsuje úsečky
- kreslí křivé čáry
- Odhadne délku úsečky na decimetry, centimetry
- Měří délku úsečky na centimetry
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

- Jednotky centimetr, metr
- Označení bodů a úseček

- Modeluje tělesa (např. kvádr, krychli,…)
- Pozná geometrická tělesa v praxi
- Zná časové jednotky hodina, minuta, sekunda
- Čte údaje na hodinách (včetně digitálních)

- Strana rovinného obrazce, měření délky stran, obvod obrazce (RU)
- Hrana tělesa, měření délky hrany tělesa (RU)
Orientace v čase
- Den – 24 hodin
- Hodina – 60 minut
- Minuta – 60 sekund
- Závislost různých činností během dne, týdne, měsíce; grafické
znázornění (RU)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit
- rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují
-používá pravítko
-uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi
- používá pravítko

Předmět:
Ročník:

MATEMATIKA
3.ročník
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Obsah učiva
Čísla 0 – 1000
- Číselná řada
- Zápis čísel
- Porovnávání čísel

- Číselná osa
- Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky
- Rozklad čísla v desítkové soustavě
- Součet a rozdíl čísel
- Písemné algoritmy sčítání a odčítání
- Odhad a kontrola výsledku
- Používání peněz (finanční gramotnost)
Násobení a dělení v oboru násobilek a mimo obor násobilek
v číselném oboru do 100
- Násobilky 6, 7, 8, 9
- Dělení v oboru těchto násobilek
- Násobení deseti
- Násobení a dělení dvouciferných čísel jednociferným

- Dělení se zbytkem
- Součin, podíl, zbytek

Očekávané výstupy
- Počítá po stovkách, desítkách, jednotkách
- Čte a zapisuje trojciferná čísla
- Porovnává čísla do 1000
- Porovnává čísla pomocí číselné osy
- Řeší slovní úlohy na porovnávání trojciferných čísel
- Znázorní trojciferná čísla na číselné ose
- Umí zaokrouhlit čísla na stovky a desítky
- Umí rozložit číslo v desítkové soustavě
- Sčítá a odčítá násobky 100
- Sčítá a odčítá čísla bez přechodu, i s přechodem násobků 100
- Písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla
- Řeší a vytváří slovní úlohy na sčítání a odčítání
- Při sčítání provádí kontrolu výsledku záměnou sčítanců
- Při odčítání provádí kontrolu výsledku sčítáním
- Řeší prodej a nákup v hodnotě do 1000 Kč, vracení peněz
- Užívá finanční pomůcky

- Automatizuje si všechny spoje násobilek
- Automatizuje si dělení v oboru násobilek
- Pamětně násobí dvouciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek
- Násobí a dělí součty nebo rozdíly dvou čísel
- Dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek
- Určuje neúplný podíl a zbytek v jednoduchých případech
- Užívá závorky
- Řeší a vytváří slovní úlohy se dvěma různými početními výkony
- Čte a sestavuje tabulky násobků
- Provádí odhad výsledku
- Řeší slovní úlohy vedoucí k užití vztahů n-krát více, n-krát méně

- Násobení a dělení trojciferného čísla jednociferným (RU)
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Obsah učiva
- Sudá a lichá čísla (RU)

Rovinné obrazce, obvod
- Přímka
- Polopřímka
- Vzájemná poloha dvou přímek
- Rovnoběžky, různoběžky
- Průsečík dvou různoběžek
- Čtvercová síť
- Rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník
- Strana rovinného obrazce
- Obvod
- Jednotky délky: milimetr, kilometr

- Převod jednotek
- Konstrukční sčítání a odčítání úseček (RU)
- Určování obvodu složitějších obrazců (RU)

Očekávané výstupy
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 20
řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20
umí rozklad čísel v oboru do 20
modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20
- Rýsuje přímky
- Vyznačuje polopřímky
- Označí bod, krajní body úsečky, průsečík dvou přímek
- Označuje průsečík různoběžek
- Kreslí a rýsuje obrazce ve čtvercové síti
- Měří délky rovinných obrazců
- Vypočítá obvod rovinných obrazců sečtením délek jejich stran
- Měří úsečky s přesností na milimetry, měří hrany těles
- Odhaduje délku úsečky
- Rýsuje úsečky dané délky (cm, mm)
- Převádí jednotky délky s užitím měnitele 1000, 100, 10

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
pozná a pojmenuje základní geometrické tvary a umí je graficky znázornit
rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují
používá pravítko
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Předmět:
Ročník:

MATEMATIKA
4.ročník
Obsah učiva

Číselný obor do 1 000 000
- Posloupnost přirozených čísel do 1 000 000
- Zápis čísel v desítkové soustavě
- Porovnávání čísel do 1 000 000
- Číselná osa

- Zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky
- Sčítání a odčítání čísel v daném oboru
- Vlastnosti sčítání a odčítání
- Vztahy mezi sčítáním a odčítáním
- Násobení a dělení čísel v daném oboru
- Vztahy mezi násobením a dělením

- Odhad výsledku

Očekávané výstupy
- Počítá po statisících, desetitisících, tisících
- Čte, zapisuje a rozkládá čísla v desítkové soustavě
- Modeluje dané číslo ve zjednodušené formě
- Porovnává čísla
- Řeší jednoduché nerovnice s užitím číselné osy
porozumí významu znaku „−“ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí
na číselné ose
- Vyznačuje intervaly na číselné ose patřící k danému zaokrouhlení
- Zaokrouhluje s danou přesností
- Procvičuje početní operace v oboru do 1 000 000
- Pamětné sčítá a odčítá přirozená čísla (sčítání a odčítání čísel majících nejvýše
tři číslice různé od 0)
- Pamětně násobí a dělí jednociferným číslem
- Pamětně násobí jednociferným a dvouciferným činitelem
- Písemně dělí jednociferným dělitelem
- Řeší slovní úlohy na porovnávání čísel, na početní výkony, na vztahy o n-více
(méně), n-krát více (méně)
- Vymezí základní vlastnosti početních výkonů
- Užívá závorky
- Provádí odhad svého výpočtu
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

- Kontrola výpočtu
- Vlastnosti násobení
- Pořadí početních výkonů
- Používání peněz (finanční gramotnost)
- Dvojková číselná soustava (RU)
Zlomky
- Celek, část, zlomek
- Čitatel, jmenovatel, zlomková čára
- Polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina

- provádí kontrolu svého výpočtu

- Smíšená čísla na konkrétních případech (2 ½ h, 3 ½ kg,…) (RU)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000
-sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla
M-zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100
-tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100
-zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy
-rozeznává sudá a lichá čísla
- používá kalkulátor

Rovnoběžky, různoběžky, kolmice, kružnice
- Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, rovnoběžky, různoběžky –
průsečík

- Kolmice, kolmost

- Kružnice, kruh
- Střed a poloměr kružnice
- Rovnoběžné a různoběžné roviny, kolmost rovin

- Řeší prodej a nákup v hodnotě do 1 000 000 Kč, vracení peněz
- Užívá finanční pomůcky
- Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
- Využívá názorné obrázky k určování ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/10 celku
- Řeší a vytváří slovní úlohy k určování ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/10 celku
- Vyjádří celek jeho dané ½, 1/3, ¼, 1/5, 1/10
- Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel

- Kreslí a rýsuje rovnoběžky a různoběžky
- Vyznačuje průsečík
- Určuje vzájemnou polohu dvou přímek
- Rýsuje libovolný rovnoběžník
- Sestrojí rovnoběžku s danou přímkou
- Rýsuje kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou
- Sestrojí kolmici (pomocí trojúhelníku s ryskou) k dané přímce
- Rýsuje libovolný obdélník
- Rýsuje kružnice s daným středem a daným poloměrem
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Obsah učiva
(modelování na tělesech) (RU)
Souměrnost
- Osa souměrnosti
- Souměrné útvary
- Rovnoramenný, rovnostranný trojúhelník
- Osová souměrnost čtverce, obdélníku, kruhu (RU)
Obsah čtverce a obdélníku, síť kvádru a krychle
- Obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti
- Jednotky obsahu cm2, m2, mm2
- Síť kvádru, krychle

Očekávané výstupy
- Určuje osovou souměrnost, určuje roviny souměrnosti (na modelech krabičky,…)
- Souměrné útvary ve čtvercové síti, pozná a nakreslí souměrný útvar
- Konstrukce souměrného útvaru ve čtvercové síti
- Modelování souměrných útvarů
- Určuje obsahy rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě
- Užívá základní jednotky obsahu cm2, m2, mm2
- Řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty obsahů obdélníků a čtverců
- Vymodeluje síť kvádru a krychle rozložením krabičky
- Modeluje kvádr a krychle z dané sítě
- Určuje povrch kvádru (krychle) součtem obsahů stěn

- Převádí jednotky obsahu (RU)
- počítá složitější slovní úlohy na výpočet obsahu obdélníku a čtverce Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
(RU)

žák
-znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary
-měří a porovnává délku úsečky

Předmět:
Ročník:

MATEMATIKA
5.ročník
Obsah učiva

Přirozená čísla
- Přirozená čísla do 1 000 000 a přes milión
- Posloupnost přirozených čísel
- Číselná osa

- Zaokrouhlování přirozených čísel

Očekávané výstupy
- Čte a zapisuje čísla větší než milión
- Porovnává přirozená čísla
- Řeší jednoduché nerovnice
- Zobrazuje přirozená čísla na číselné ose, užívá číselné osy,
porozumí významu znaku „−“ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí
na číselné ose
- Zaokrouhluje přirozená čísla na milióny, statisíce, tisíce, sta, desítky
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Obsah učiva
- Zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě
- Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnosti
- Písemné algoritmy početních výkonů
- Záporná čísla

- Odhady výsledků
- Kontrola výpočtu
- Používání peněz (finanční gramotnost)
- Dvojková číselná soustava (další soustavy) (RU)
- Užívání kalkulátoru při provádění početních výkonů (RU)
Desetinná čísla
- Zlomky se jmenovatelem 10, 100 a jejich zápis desetinným číslem
- Desetinná čárka
- Zaokrouhlování desetinných čísel
- Desetina, setina

- Desetinná čísla řádu tisíců (RU)

Očekávané výstupy
- Zapisuje dané přirozené číslo v požadovaném tvaru v desítkové soustavě
- Pamětně sčítá a odčítá přirozená čísla
- Pamětně sčítá a odčítá tři až čtyři přirozená čísla
- Písemně odčítá dvě přirozená čísla
- Porozumí významu „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na
číselné ose
- Užívá písemné algoritmy
- Pamětně násobí a dělí přirozená čísla
- Užívá písemných algoritmů násobení (až čtyřmístní čitatelé), dělí jednociferným
a dvojciferným dělitelem
- Řeší slovní úlohy na jeden až dva početní výkony
- Provádí odhady výpočtů
- Provádí kontrolu výpočtů
- Řeší prodej a nákup v hodnotě nad 1 000 000 Kč, vracení peněz
- Užívá finanční pomůcky
- Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané
hodnoty
- Používá praktických modelů desetinných čísel – peníze, délka,..
- Píše a čte desetinná čísla (desetina, setina)
- Zobrazuje desetinná čísla řádu desetin a setin na číselné ose
- Zaokrouhlí dané desetinné číslo řádu desetin a setin
- Porovnává desetinná čísla
- Písemně sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin a setin
- Násobí a dělí desetinná čísla řádu desetin a setin 10 a 100
- Násobí a dělí desetinná čísla řádu desetin a setin přiraz. číslem menším než 10
- Řeší a vytváří sl. úlohy vedoucí k užití desetin. čísel v jednoduchých případech

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách
- modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
-doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20
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Obsah učiva

Rovinné obrazce, tělesa
- Konstrukce (obdélníku, čtverce, …)
- Obvod a obsah obdélníku a čtverce

- Další jednotky obsahu (a, ha, km2…)
- Propedeutika pojmu objem tělesa pomocí různých stavebnic
(jednotková krychle)
- Síť kvádru, krychle, hranolu, válce (RU)
- Objem těles pomocí jednotkové krychle (RU)
Tabulky, grafy, diagramy
- Proměnná, nezávisle proměnná, závisle proměnná
- Grafy
- Soustava souřadnic

- Jízdní řády, různé figurální diagramy (RU)

Očekávané výstupy
- zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za,
nahoře, dole, vpředu, vzadu
- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi
-vyhledá a roztřídí jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu
-orientuje se a čte v jednoduché tabulce
- určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích
- provádí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času
- uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi
- Rýsuje rovnoběžky a kolmice daným bodem, pravoúhlý trojúhelník, obdélník,
čtverec, rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník
- Vypočítá obvod a obsah obdélníka a čtverce
- Odhaduje obvod, obsah
- počítá složitější slovní úlohy na výpočet obsahu obdélníku a čtverce (RU)
- Užívá a převádí jednotky obsahu
- Vypočítá povrch kvádru a krychle sečtením obsahu jejich podstav a stěn
- Modeluje tělesa

- Dosazuje za proměnnou (doplňuje řady čísla, doplňuje tabulky)
- Zakresluje jednoduché grafy závislostí (změna teploty,…)
- Sestavuje a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic
- Čte a sestavuje tabulky různých závislostí
- Čte a sestavuje sloupcové diagramy

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
-sestrojí rovnoběžky a kolmice
-určí osu souměrnosti překládáním papíru
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Obsah učiva

Očekávané výstupy
- pozná základní tělesa
-řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na
matematických postupech

Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Vzdělávací předmět:

5.4
Informační a komunikační technologie
Informatika
INFORMATIKA

Charakteristika vyučovacího předmětu:
5. ročník
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět Informatika je v 5. ročníku povinným předmětem s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá v odborné učebně
informatiky.
Učivo Informatiky v 5. ročníku navazuje a prohlubuje získané informace z 1. – 4. ročníku v rámci ostatních předmětů.
Vzdělávání v daném předmětu směřuje a vede žáka k:
ní a zpracování informací a jejich třídění
v souladu se zákonem o duševním vlastnictví
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Na úrovni předmětu Informatika jsou pro utváření a rozvíjení této klíčové kompetence využívány
strategie, kterými učitel žákům umožňuje:
životě
-materiály
Kompetence k řešení problémů
Na úrovni předmětu Informatika jsou pro rozvíjení této klíčové kompetence využívány
následující strategie, kterými učitel žákům umožňuje:
mi a grafickými editory a přenášet informace z jednoho programu do jiného
Kompetence komunikativní
Na úrovni předmětu Informatika jsou pro rozvíjení této klíčové kompetence využívány
následující strategie, kterými učitel žákům umožňuje:
obhájit své výsledky, postup a rozhodnutí, vyjádřit se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, naslouchat
názorům druhých lidí, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuse
aných zápisů, symbolů a pojmů
aci svých
výsledků
Kompetence sociální a personální
Na úrovni předmětu Informatika jsou pro rozvíjení této klíčové kompetence využívány
následující strategie, kterými učitel žákům umožňuje:
ogy na vytváření pravidel práce v týmu, účinně spolupracovat ve skupině a hledat v ní svoji roli
l pocitu sebeuspokojení, sebeúcty a sebedůvěry
Kompetence občanské
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Na úrovni předmětu Informatika jsou pro rozvíjení této klíčové kompetence využívány
následující strategie, kterými učitel žákům umožňuje:
t přesvědčení druhých a být schopen vcítit se do situací ostatních lidí

Kompetence pracovní
Na úrovni předmětu Informatika jsou pro rozvíjení této klíčové kompetence využívány
následující strategie, kterými učitel žákům umožňuje:

i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i
ochrany kulturních a společenských hodnot

Předmět:
Ročník:

INFORMATIKA
5.ročník
Obsah učiva

Očekávané výstupy

Základy práce s počítačem
- Základní pojmy informační činnosti – informace, informační zdroje, - Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periférie
informační instituce
- Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení
- Operační systémy a jejich základní funkce
- Seznámení s formáty souborů (doc, gif)
- Multimediální využití počítače
- Jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech
- Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně
s hardware a software
v případě jejich závady
- Zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených - Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky
Vyhledávání informací a komunikace
- Společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, - Při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
distribuce informací)
- Vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
- Základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)
- Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízeních
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

- Metody a nástroje vyhledávání informací
- Formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací
atributy
Zpracování a využití informací
- Základní funkce textového a grafického editoru

- Pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-ovládá základní obsluhu počítače
-dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou
-komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
-pracuje s výukovými a zábavními programy podle pokynu

5.5
Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Vzdělávací předmět:

Člověk a jeho svět
Prvouka
PRVOUKA
1.-3. ročník

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučovací předmět prvouka má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 1. - 3. ročníku a 4.-5. ročníku 3 hodiny týdně. V 4. a 5. ročníku se dále dělí na
vlastivědnou a přírodovědnou část.
Předmět směřuje k rozvoji osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností a postojů týkajících se přírody a společnosti.
Prvouka v 1. ročníku je soustředěna kolem dvou základních témat. Zejména v 1. pololetí je to téma „ Jsem školák“ a celý rok téma „Rok a roční
období“. Ve druhém ročníku je pro děti zajímavé využití jejich nově nabyté dovednosti čtení a psaní. I ve třetím ročníku , stejně jako v obou
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předcházejících je stále zdrojem jejich informací bezprostřední dětská zkušenost a konkrétní jevy v přírodě a společnosti. Na základě těchto
konkrétních zkušeností dochází k prvním zobecněním a k vytváření postojů.
Do vyučovacího předmětu jsou zařazena průřezová témata. (viz tabulka)
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Učitel:
můcky (
encyklopedie)
nému učení
– korigovat své chyby a diskutovat o nich
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
de žáka k využívání vlastních zkušeností
Kompetence komunikativní
Učitel:
t a vyjadřovat své myšlenky
iskuse, vhodně reagovat
Kompetence sociální a personální
Učitel:
é skupině i k debatě celé třídy
Kompetence občanské
Učitel:
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si odpovědnost k sobě samému, ke spolužákovi, k učiteli
zájmu podpory a ochrany zdraví
Kompetence pracovní
Učitel:
, adaptovat se na
změněné nebo nové pracovní podmínky
( příprava na výuku)

Předmět
Ročník:

PRVOUKA
1.-3.
Obsah učiva

Jsem školák
- Vstup do školy-změna v dosavadním způsobu života
- Nové vztahy ke spolužákům,učitelům,pracovníkům školy
- Učení-základní činnost ve škole
- Prostory školy a jejich funkce
- Školní režim a řád
- Vhodné prostředí pro práci a odpočinek ve škole,zdravé návyky
- Bezpečná cesta do školy a ze školy,činnost chodce v silničním
provozu
- Informační prostory školy
Moje rodina
- Příbuzenské vztahy v rodině,podrobnosti ve vzhledu

Očekávané výstupy
- Umí dojít bezpečně a nejkratší cestou do školy a zpět, orientuje se ve škole a
v jejím blízkém okolí a zná rizika nebezpečí
- Ví,jak se chovat ,aby se podílel na příznivé atmosféře ve třídě
- Vytváří si svůj nejvhodnější způsob práce a odpočinku, dodržuje základní
režimové návyky v průběhu dne a týdne ( s pomocí učitele a rodičů)
- Vhodně se chová k učitelům,spolužákům ,udržuje pořádek a neničí vybavení školy
- Umí použít nejdůležitější spojení na rodiče
- Žák ví,kde si najít nejdůležitější informace týkající se činnosti a aktivit školy
- Žák umí rozlišit základní příbuzenské vztahy,charakterizovat základní rozdělení
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Obsah učiva
- Vztahy mezi členy rodiny,život rodiny,řád rodiny,role rodině,
společné činnosti,péče o nemocné členy rodiny ,o zvířata, rostliny,
vybavení bytu,majetek
- Významné události v rodině
- Problémy v rodině-rozchod rodičů,smrt člena rodiny

Domov
- Domov-místo,kde bydlím
- Dům,byt,okolí bydliště-známé ulice ,místa,parky, prostředí v okolí
bydliště-činnosti zlepšující prostředí-ochrana zeleně,úklid odpadů
apod.

- Vztahy v místě bydliště

- Společná činnost rodiny vytvářející pocit domova
Naše obec
- Název obce a její části,poloha v krajině,směry do sousedních obcí
- Významná místa v obci,kulturní a společenský život v obci
- Životní prostředí v obci-ochrana zeleně,péče o památky

Krajina kolem nás
- Krajina v okolí obce,typ krajiny,tvárnost,vodní toky a plochy,

Očekávané výstupy
rolí v rodině,jejich povinnosti a úkoly,orientuje se rámcově v profesi svých
rodičů
- Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich
přednostem i nedostatkům
- Chová se přiměřeně ke starším i mladším členům rodiny,zvířatům,rostlinám a
společnému majetku
- Vhodně se chová ve škole i mimo školu
- Umí vyprávět o rodinných událostech a akcích, znázorňuje je
kresbou,dramatizuje apod.
- Nebojí se svěřit s problémem ve škole i mimo školu
- Žák umí uvést svou plnou adresu a telefon,ví ,že nesmí uvádět tyto informace
cizím lidem.
- Umí popsat a orientovat se v domě nebo bytě,zná funkce jednotlivých prostor a
bezpečně se orientuje v okolí bydliště,umí se zeptat na cestu a zná nejkratší a
nejbezpečnější trasu domov-škola
- Přiměřeně svému věku se chová na hřišti,parku,dopravních prostředcích
- Umí používat domácí ,případně veřejný telefon
- Projevuje snahu přispět ke zlepšení prostředí domova – zařízení bytu a výzdoba
(RU)

- Žák umí pojmenovat nejdůležitější části a místa o obce,orientovat se v obci a
určit základní směry do jiných částí obce.Umí označit umístění význačných
budov a objektů.
- Umí bezpečně cestovat bez přestupu do nevzdálených míst- nejbližší město,
vedlejší obec.
- Zná nejdůležitější telefonní čísla (policie, záchranná služba,hasiči) a umí
telefonicky přivolat jejich pomoc.
- Projevuje zájem o významná místa v obci,umí o nich vyprávět a vyjadřovat své
dojmy.
- Pozná a popíše znak obce,významné osoby,pracuje s plánkem obce (RU).
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

rostliny, živočichové v okolí
- Osídlení,doprava,průmyslové stavby,rekreační oblasti
- Žák umí ukázat hlavní zeměpisné dominanty v krajině,místní vodní plochy a toky,
- Lidské zásahy v krajině,ochrana krajiny,CHKO
silnice,železniční trať,lesní a rekreační oblasti,popíše základní činnosti člověka v
- Orientace ve volné krajině podle přírodních úkazů, kompasu, buzoly, krajině a jejich vliv na životní prostředí.
určování světových stran
- Určí základní světové směry podle kompasu nebo buzoly i na mapě a zná význam
Věci a činnosti kolem nás
barev na mapě
- materiály-dřevo papír ,látka,kov,umělá hmota
- Ví o nebezpečí samostatného pohybu ve volné přírodě- nebezpečí pádu,
proměnlivost počasí atd.
- Vnímavě pozoruje svět kolem sebe,vypráví a ptá se na věci,které nechápe
- předměty denní potřeby
- Rozpozná různé materiály ,orientuje se v základech jejich výroby a tvořivě je
využívá ve své činnosti
- zábava a volný čas
- Rozlišuje předměty denní potřeby ,pro práci a zábavu a orientuje se v jejich
použití
- informace v životě lidí-noviny, časopisy, televize, dopisy,počítače
- Zná a chápe nejrozšířenější činnosti lidí –práce, zábava, umění, cestování,
- jak lidé nakupují,platí ,využívají služeb
nakupování, získávání informací
- vkusné a nevkusné ,vhodné a nevhodné věci kolem nás
- Umí zařídit jednoduché záležitosti:podat dopis, nakoupit

Příroda
- Pozorování proměn přírody v jednotlivých ročních obdobích,
pozorování počasí,kalendář přírody
- Pozorování a porovnávání vlastností vody,vzduchu a přírodnin,a
předmětů, jednoduché fyzikální a chemické pokusy s použitím
základních měřících pomůcek

Život v přírodě:
- Sledování života rostlin,reakce na světlo, teplo, vodu,samostatné
pěstování některé rostliny, pozorování práce na poli,v sadu,
parku, zahradě apod. a jejich popis,
- Popis a určování některých rostlin podle základních znaků
- Pozorování a porovnávání životních projevů různých živočichů

- Chápe ,že existují pěkné a nepěkné věci,vhodné a nevhodné chování ,estetický a
neestetický pohyb

- Umí popsat proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích,chápe příčiny
některých přírodních zákonitostí a dějů
- Umí popsat vlastnosti látek a jejich změn na základě pozorování a pokusů,
vysvětlit základní význam vody, vzduchu,ohně,nerostů,hornin,půdy pro život
člověka.
- Umí provádět elementární pokusy s různými látkami při použití jednoduchých
měřících pomůcek a dodržování zásad bezpečnosti
- Umí vypěstovat nenáročnou rostlinu,popsat základní stavbu těla rostliny a
poznat zástupce jednotlivých rostlin podle některých částí.
- Umí vysvětlit rozdíly mezi dřevinami,bylinami a houbami
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v přírodě v různých ročních obdobích a vyjádření pozorovaných
skutečností
- Popis a určování známých zvířat podle typických znaků
- Péče o drobná nenáročná zvířata ve škole, doma, zaznamenávání
jejich projevů písmem nebo kresbou

Očekávané výstupy
- Vysvětlí rozdíly mezi plazy,ptáky,savci,rybami,obojživelníky a hmyzem,označí
volně žijící,domácí a hospodářská zvířata

- Umí vhodně zacházet s drobnými domácími zvířaty,zná pravidla bezpečnosti při
kontaktu s neznámými rostlinami a zvířaty
- Vysvětlí význam chráněných území,ZOO,botanických zahrad

Člověk
- Lidská postava ,znaky potřeby a projevy člověka a jiných živočichůřeč a myšlení
- Vrozené biologické rozdíly mezi lidmi
- Umí popsat základní rozdíly mezi lidmi a jinými živočichy
- Lidská postava a stavba lidského těla-funkce nejdůležitějších orgánů
- Smysly
- Etapy lidského života
- Umí určit základní části lidského těla a orientuje se v jejich funkci
- Základní životní potřeby a projevy člověka
- Orientuje se v etapách lidského života a v životních potřebách a projevech, zná
jak si člověk vylepšuje smysly(brýle ,dalekohled,mikroskop…-RU)
Lidé a čas
- Den,části dne,dny v týdnu,svátky
- Orientuje se v čase, chápe rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností
- Měření času
- Určuje čas podle hodin a kalendáře
- Měsíce,školní období,rok-školní prázdniny
- Umí pojmenovat názvy dnů , měsíců a ročních období a umí je charakterizovat
- Kalendář,datum,letopočet
- Základní orientace v čase
- Dodržuje základní pravidelné činnosti denního režimu i jejich vhodnou délku
- Rytmus života
(zahájení a ukončení činnosti, práce, hry, odpočinku,čas k návratu domů apod.(za
- Opakované děje v přírodě
pomoci učitelů a rodičů)
- Časové vztahy v rodině-vrstevníci, mladý, dospělý, starýrespektování časových potřeb vlastních, jiných lidí,zvířat,rostlin
v přírodě
- Hodiny
- Vlastní režim dne-návyk na pravidelné činnosti ve škole
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Obsah učiva
- Sledování významných dat (rodiny,školy,státu) v kalendáři

Práce a volný čas
- Pracovní činnosti lidí ,čím bych chtěl být(RU) (povolání, práce,
nezaměstnanost)
- Výsledky práce a jejich ochrana
- Práce pro sebe,jiné a její organizace,pracovní vztahy-vedoucí a
podřízení
- Úcta k práci,odměna,plat,radost z práce
- Pracovní režim a pracovní prostředí
- Volný čas a jeho využití,vhodně a nevhodně trávený volný čas ,mé
zájmy a koníčky (RU)
Lidé a technika
- Technika jako výsledek lidského vývoje,objevy a vynálezy(vynálezci
(RU),technika dříve a dnes (RU)
- Různé druhy techniky
- Nástroje a stroje,pracovní postupy
- Zásady bezpečnosti při práci se známými a neznámými nástroji a
přístroji
- Seznámení se s obsluhou známých jednoduchých přístrojůtelefon,rádio,televizor)
- Sledování různých strojů a dopravních prostředků při vycházkách
do okolí školy
- První pomoc při poranění
Člověk mezi lidmi
- Člověk,tvor společenský,potřeba vzájemné pomoci a porozumění
- Podobnost a odlišnost lidí-původ,barva pleti atd.
- Vztahy mezi lidmi ,konflikty a jejich řešení
- Základní společenská pravidla chování mezi lidmi,negativní projevy
chování
- Pomoc starým ,zdravotně postiženým a nemocným lidem (RU)

Očekávané výstupy
- Používá kalendář ke sledování významných dat-narození členů rodiny i jiné
významné dny a ví,co se s nimi pojí
- Pracuje s alby,deníky a fotografiemi rodiny (RU)
- Žák rozliší různá povolání a uvědomuje si jejich význam vliv nemoci na schopnost
vykonávat určité práce (RU)
- Pozná dobrou a špatnou práci,odsoudí ničení výsledků práce
- Pracovní vlastnosti –píle,odpovědnost,lenost apod.(RU)
- Umí zhodnotit svůj režim dne a náplň volného času
- Chápe význam pohybových činností pro zdraví a odpočinek,naplní svůj volný čas
2-3 hodinami aktivního pohybu denně ( s pomocí učitele a rodičů)
- Orientuje se ve světě techniky,která ho obklopuje

- Zná význam některých nástrojů a přístrojů,ví jak s nimi bezpečně zacházet,umí
obsluhovat jednoduché přístroje v domácnosti
- Chápe nebezpečí nevhodné manipulace s elektrickými spotřebiči,uvědomuje si
škodlivost dlouhodobého používání televize,počítače
- Chápe nebezpečí nevhodného chování v dopravě (ve funkci chodce, cyklisty,
spolujezdce)
- Umí ošetřit drobná poranění
- 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
- Umí pozdravit,přivítat se s neznámou osobou,představit se, rozloučit a umí se
zeptat na všechno ,co ho zajímá
- Uplatňuje zásady slušného chování (za pomoci učitele a rodičů)
- Snaží se řešit spory nenásilným způsobem,respektuje odlišné názory druhých a
jejich soukromí (za pomoci učitele a rodičů)
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Obsah učiva
- Zná svá práva –Úmluva o právech dítěte (RU)
Člověk a zdraví
Zdraví,nemoc,denní režim,osobní hygiena,první pomoc
- Zdraví a nemoc-obvyklé příznaky,ochrana proti nemocem
- Chování nemocného doma,u lékaře,v nemocnici, pravidla při užívání
léků,nebezpečí nevhodného užívání léků
- Zdravotnická zařízení v nejbližším okolí a jejich činnost
- Zdraví denní režim-práce ,odpočinek,strava,pohyb
- Základní hygienické návyky,péče o zevnějšek
- Drobná poranění a jejich ošetření,první pomoc, přivolání pomoci
dospělého,lékaře HIV, nemoci zvířat (RU)
Výživa a zdraví
- Rozmanitost stravy a její vliv na zdraví
- Denní stravovací a pitný režim a jeho vliv na zdraví.
- Rodinný stůl a stolování
- Nákup,přenášení a skladování potravin
- Rozdíly ve stravování kojenců, dětí a dospělých, popř. lidí a zvířat
(RU)
- Další témata související se stravou a stolováním (RU)
Návykové látky a zdraví
- Přírodní látky a jejich prospěšnost,škodlivost, jedovaté rostliny a
houby
- Běžné léky a vitaminy,zásady užívání a rizika
- Chemické prostředky v domácnosti a manipulace s nimi,označování
škodlivosti
- Tabák,alkohol,káva,drogy a jejich škodlivé účinky na zdraví
- Dar od cizího člověka jako možný zdroj škodlivých látek
- Instituce pomáhající při problémech s návykovými látkami,dětská

Očekávané výstupy
- Chápe nevhodnost a neslušnost hrubých a urážlivých výrazů a nepoužívá je
v rozhovoru s jiným člověkem
- Umí poukázat na nevhodné chování ,diskutovat o něm, porušování práv
- Rozpozná obvyklé příznaky běžných nemocí,umí si změřit teplotu
- Umí dojít v případě potřeby do nejbližšího zdr. zařízení, přivolat lékaře či první
pomoc
- Umí dodržovat zásady užívání léků,pokyny lékaře
- Chápe,že pravidelný denní režim je základem zdraví
- Uplatňuje základní návyky osobní hygieny a pravidelně ji řadí do denního režimu
- Poskytne první pomoc při drobných poraněních,zná způsob ochrany před
nakažením HIV/AIDS,zná umístění lékárničky ve škole i doma
- Žák se orientuje ve stravě rostlinného a živočišného původu, pochutinách a
nápojích,chápe škodlivé vlivy sladkých a tučných pokrmů,nadměrné konzumace
- Žák uplatňuje zásady zdravého stravovacího a pitného režimu ( s pomocí učitelů
a rodičů)
- Přiměřeně se chová u rodinného stolu,ve školní jídelně, restauraci a jinde
- Umí nakoupit základní potraviny a rozliší mezi čerstvými a starými či zkaženými
(s pomocí rodičů)

- Žák zná nejznámější léčivé a jedovaté rostliny a houby v okolí a chápe nutnost
sběru jen s pomocí dospělých osob
- Chápe nebezpečí léků užívaných bez vědomí lékaře,rodičů, učitele,odmítá
jakékoliv pilulky od spolužáků či cizích osob, včas upozorní na takovou osobu
- Bezpečně zachází s běžnými mycími a čistícími prostředky v domácnosti,zná
jejich rizika při používání bez dozoru dospělé osoby
- Chápe zdravotní rizika tabáku a alkoholu,nápojů a pochutin obsahující kofein a
jiné návykové látky,odmítá jejich užívání a experimentování s nimi
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krizová centra,linky důvěry
- Vhodná témata doplňující problematiku návykových látek (RU)
Základy rodinné a sexuální výchovy
- Rodina ve světě zvířat-biologické a sociální funkce
- Lidská rodina-kdo do ní patří,funkce rodiny a její typy
- Vztahy mezi lidmi-kamarádství,láska

- Tělesný vzhled-muž a žena v přírodě-základní anatomické
odlišnosti,správné pojmy při označování částí lidského těla včetně
pohlavních orgánů
- Vznik a vývoj jedince
- Sexuální chování mezi lidmi-mazlení objímání, líbání
- Sexuální zneužívání-zásady bezpečného chování na veřejných
místech

Osobní bezpečí

- Bezpečné chování v různých prostředích a činnostech
- Nebezpečí týrání šikanování,zastrašování
- Nebezpečí z neznalosti věcí,prostředí, situace, osob
- Brutalita ve filmech a kreslených seriálech
- Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
- Dopravní výchova

Očekávané výstupy
- Má povědomí o centrech pomoci a linkách důvěry,které může využít ke své
pomoci nebo pomoci druhým

-Sledování péče rodičů v živočišné říši o mláďata
- Zná základní role jednotlivých členů rodiny (situační hry)
- Osvojuje si způsoby přátelského chování , uctivého chování k těhotným ženám
starším lidem apod.
- Osvojuje si asertivní chování,vyjednávání v kontaktu se spolužáky
- Umí pojmenovat základní části lidského těla

- Má povědomí o početí a vývoji jedince
- Ví,že existují lidé,kteří chtějí záměrně ublížit
- Ví,že se může svěřit rodičům,lince důvěry apod.,když se cítí jakkoliv ohroženo
- Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku
mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit
- Umí přivolat policii, zdravotníky záchranářek, ovládá způsoby komunikace
s operátory tísňových linek
- Ví, že nesmí nikam chodit s neznámou osobou,otevírat jí a zůstávat s ní sám
- Vnímá nevhodnost brutálních filmů s projevy násilí,zabíjení apod. a odmítá je ( za
pomoci učitele a rodičů)
- Ví, jak se zachovat při mimořádných událostech (záplavy,…)
- Rozeznává základní značky, umí se chovat v situacích silničního provozu
- 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

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy
-popíše a zvládne cestu do školy
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Očekávané výstupy
-uvede nejvýznamnější místa v okolí svého bydliště a školy
-rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké
příbuzenské vztahy
-dodržuje základní pravidla společenského chování
-při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně
-projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
-pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti
pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase
-zná rozvržení svých denních činností
-rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
-poznává různé lidské činnosti
-pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých ročních obdobích
-pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat
-pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a
bylinami
-provede jednoduchý pokus podle návodu
-uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu; popíše své zdravotní potíže a
pocity; zvládá ošetření drobných poranění
-pojmenuje hlavní části lidského těla
-rozezná nebezpečí; dodržuje zásady bezpečného chování; neohrožuje své zdraví a
zdraví jiných
-uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu
-chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci; v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
-reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
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Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Vzdělávací předměty:

5.6
Člověk a jeho svět
Prvouka
PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA
4.-5. ročník

Charakteristika vyučovacích předmětů:
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Vyučovací předměty přírodověda, vlastivěda jsou vyučovány ve 4. a 5. ročníku jako povinné předměty, s možností využití blokového a
projektového vyučování. Jsou založeny na funkční integraci poznatků přírodních oborů (např. matematika) a oborů humanitních (např. český jazyk).
Témata prvouky mohou býti v mnoha případech hlavním motivačním prvkem vyučovacího dne.
Výuka probíhá ve třídě i v terénu. Je realizována převážně aktivními metodami, které samy o sobě slouží jako prostředek pro vytváření
příslušných kompetencí a výstupů. Mezi její hlavní cíle patří vytváření komplexního pohledu žáků na svět v celé jeho rozmanitosti, proto je kladen
důraz na názornost a praktičnost získaných poznatků a dovedností, čemuž je podřízena i veškerá výuka.
Předměty přírodověda, vlastivěda lze učit v integrovaných blocích případně i formou projektů. Jsou to komplexní předměty , které budují
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vědomosti a postoje, jež budou v dalších letech rozvíjeny v předmětech Dějepis, Zeměpis, Přírodopis, Občanská výchova. Výuka přírodovědy,
vlastivědy završuje první etapu vrůstání dítěte do společnosti. Na konci tohoto období je dítě orientováno v základních pojmech a souvislostech a má
vytvořeny základy postojů k okolnímu světu, na úrovních : rodina, škola, obec, region, vlast.
Do vyučovacích předmětů jsou zařazena průřezová témata. (viz tabulka)
Výuka probíhá ve třídě i v terénu. Vyučovací předmět vlastivěda neposkytuje žákům jenom výběr zobecněných a didakticky transformovaných
informací, ale využívá :
výchovné a vzdělávací strategie:
A/ pozorování v přírodě, které je možno provádět na školním pozemku, v parku, v blízkém okolí školy, na školním výletě, exkurzi i koutku živé
přírody (žáci aktivně pracují s přírodninami v přirozeném prostředí – samostatně, ve dvojici nebo ve skupině - současně se nenásilnou formou
vedou ke správnému chování v přírodě a k její ochraně) – kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní
B/ samostatných prací - (např. práce s buzolou, mapou, zadané téma zpracují formou referátu s ohledem na region) – žáci samostatně, ve dvojicích
nebo skupinách řeší zadané téma , výsledky své práce prezentují – kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské,
pracovní
C/ školních experimentů (žáci s učitelem aktivně řeší probírané téma pomocí pokusů – s ohledem na možnosti školy - žáci si naplánují etapy řešení,
které v závěru zdůvodní a objasní výsledky své práce) - kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní
D/ besed s odborníky (žáci přijímají informace, akceptují názor jiných, formulují otázky ...) - kompetence komunikativní, mediální
E/ knihoven, muzeí a výstav (žáci vyhledávají potřebné informace a pracují s nimi) – kompetence k učení, k řešení problému, pracovní
F/ počítačů (žáci využívají možnosti výukových programů i internet jako další zdroj informací) - kompetence k učení, k řešení problému, pracovní
G/ audiovizuální techniku (žáci využívají jako zdroj informací přírodovědné pořady, výukové audiokazety) - kompetence k učení, k řešení problému,
pracovní
H/ vycházek a exkurzí – kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské
V hodinách předkládá učitel žákům zobecněné a didakticky transformované informace a problémové úlohy (s ohledem na region, možnosti
školy, časovou náročnost...). Žáci aktivně řeší zadané úkoly pomocí pokusů, dlouhodobého bádání i práce s odbornou literaturou. Využívají poznatků
získaných při pozorování v přírodě, školních experimentech, samostatných prací, informací z besed s odborníky, výukových programů, internetu i
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odborné literatury. Žáci si sami naplánují etapy řešení, které v závěru své aktivní práce zdůvodní a objasní výsledky. Výslednou práci žáci prezentují
ostatním skupinám.
Žáci se učí rychle rozhodovat, aktivně přistupovat k danému problému, organizovat si práci, pracovat v kolektivu, spolupracovat, najít si ve skupině
své místo, přijímat a sdělovat informace a uvědomovat si výsledky své práce.
Poznatky a dovednosti, které žáci získávají jsou zařazovány do celkové struktury jejich vzdělávání. Uplatňují je v mezioborových vztazích
(kooperace) a ve svém praktickém životě. To jim dává možnost využívat široce empirii, která je nepostradatelná pro trvalost získaných poznatků a
dovedností a jejich uplatnění v životě.
Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Učitel
um prvouky
nky, mapy, tabulky)
e, přírodní materiály)
Kompetence k řešení problémů
Učitel
problému
ání správného řešení (individuální přístup)
Kompetence komunikativní
Učitel
oužívat odbornou terminologii, rozumět různým typům záznamů a obrazových materiálů
praxi
vytváření vztahů potřebných ke spolupráci s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální
Učitel
jí ve skupinách (tj. vytvoření pravidel práce v týmu a jejich respektování)
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případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat
diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, respektovat různá hlediska a čerpat poučení ostatních
– žák a vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky
Kompetence občanské
Učitel
sti k sobě samému, ke spolužákům i k učiteli
zájmu podpory a ochrany zdraví
Kompetence pracovní
Učitel
druhým lidem

Předmět:
Ročník:

PŘÍRODOVĚDA
4.ročník
Obsah učiva

Očekávané výstupy

Rozmanitost přírody
- Rozmanitost rostlin a hub-stavba těla, způsob života, životní
podmínky, přizpůsobení se změnám prostředí

- Rozliší základní orgány rostlin, jejich funkci
- Žák umí rozlišit vybrané jedlé a jedovaté houby, kulturní a plané rostliny, zná
jejich nebezpečnost a užitek, pozná běžné léčivky a plevele
- Rozliší některé rostliny podle vnějších znaků, zná některé odrůdy kulturních
rostlin
- Umí cíleně pozorovat přírodniny
- Výživa rostlin-rostliny kulturní a plané, byliny jednoleté, dvouleté a - Umí uvést rozdíly mezi výživou zelených rostlin a hub.
trvalky, keře a stromy, rostliny jedovaté, užitkové, léčivé
- Zelenina na školní zahradě (RU)
- Plevele a jejich poznávání
- Druh a odrůda
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Obsah učiva
- Houby
- Poznávání rostlin a hub v naší přírodě
- Příprava živočichů na zimu
Neživá příroda, rostliny a živočichové v zimě
- Vlastnosti látek a jejich měření
- Magnet, magnetická síla, kompas
- Vlastnosti vzduchu, vody, hornin a nerostů, půdy

- Změny neživé přírody v jednotlivých ročních obdobích
- Domácí zvířata
- Živočichové v přírodě v zimě
- Rostliny v přírodě v zimě
- Práce s magnety a kompasem(RU)
- Praktické měření hmotnosti, objemu, času a teploty(RU)
Přírodní společenstva na jaře
- Rozmanitost života v různých společenstvech na jaře
- Příklady nejčastějších rostlin, živočichů a hub ve sledovaných
přírodních celcích a společenstvech- jejich poznávání
- Závislost živé přírody a neživé přírody ve společenstvech
- Vliv člověka na přírodní společenstva
- Vycházka a pozorování polních prací, života lesa a rybníka.

Výchova ke zdraví

Zdraví, osobní hygiena, režim dne, první pomoc, sexuální výchova
- Zdraví a jeho ochrana, péče o zdraví, lékařská péče
- Nemoci, jejich příznaky, cesty přenosu, imunitní systém, infekční
nemoci
- Očkování, karanténa, izolace
- Osobní a intimní hygiena dívek a chlapců v období dospívání, péče o
pleť, vlasy, ruce, nohy
- Prostředky osobní hygieny a kosmetické přípravky

Očekávané výstupy
- Hovoří samostatně o přípravě živočichů a rostlin na zimu
- Žák umí změřit hmotnost tělesa na vahách, objem odměrným válcem, teplotu
teploměrem a čas hodinkami a stopkami
- Umí zacházet s kompasem a magnety a využívat je v praxi
- Pozná nerosty-sůl kamennou, křemen, slídu, živec
- Pozná horniny-žulu, pískovec, uhlí
- Umí svými slovy popsat zvětrávání hornin, vznik půdy
- Popíše změny v přírodě v průběhu ročních období a dne
- Pozoruje živou přírodu v zimě , vyvozuje závěry a zaznamenává si stručně
poznatky.

- Žák umí rozlišit základní ekosystémy a uvést jejich charakteristiku
- Umí poznat vybrané druhy jarních hub a rostlin (muchomůrka zelená, žampion
ovčí)
- Svými slovy umí popsat vztahy živé a neživé přírody
- Popíše základní práce v zemědělství, hospodářství a lesnictví
- Žák ví, jak chránit své zdraví dodržování základních hygienických zásad,
preventivních opatření a uplatňováním zásad zdravého způsobu života
- Umí poskytnout základní péči nemocnému členu rodiny
- Dbá o pravidelnou osobní a intimní hygienu a uvědomuje si zdravotní důsledky
jejich zanedbávání
- Umí pojmenovat základní části těla
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

- Hygiena odívání
- Pracovní den žáka a jednotlivých členů rodiny- hygiena práce,
- Vhodně naplňuje svůj denní režim a uplatňuje zásady zdravé výživy, dostatek
duševní
odpočinku, optimální délku spánku a přiměřeného pohybu
hygiena
- Pohybový režim žáka
- Masmédia, videotechnika a PC v denním režimu žáka-možná rizika
- Umí poskytnout první pomoc u lehčích poranění a ovládá základní obvazovou
- Tělesně a smyslově postižení jedinci ve společnosti
techniku
- Úrazy dětí a zásady poskytování první pomoci
- Ví, jak se zachovat při mimořádných událostech (záplavy,…)
- Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
- Rozeznává základní značky, umí se chovat v situacích silničního provozu
- Dopravní výchova
- Má s ohledem na svůj věk přehled o nejdůležitějších zdrojích bílkovin, tuků,
Výživa a zdraví
sacharidů, vitamínů a nerostných látek
- Základní živiny a jejich význam v organismu- bílkoviny, tuky,
- Uvědomuje si souvislosti mezi vysokou spotřebou tuků, cukrů , slaných pokrmů a
sacharidy, vitamíny, nerostné látky
civilizačními chorobami a zároveň rozdíl mezi zásadami zdravé výživy a
- Denní množství potravin a tekutin
stravováním v rodině
- Zásady zdravé výživy, vliv stravování na zdraví člověka, současné
směry ve výživě
- Umí zhodnotit reklamu z hlediska doporučení odborníků na zdravou výživu
- Nabídka rychlého občerstvení, preferování potravin zdravé výživy
- Reklama versus doporučení odborníků
- Nákup a skladování poživatin
- Rodinný stůl, způsob podávání stravy, kultura stolování
- Zvládne sestavit jednoduchý jídelníček a seznam nápojů podle zásad - Umí zkontrolovat při nákupu a skladování poživatin datum výroby,záruční lhůtu a
zdravé výživy
neporušenost obalu
- Sestaví základní seznam potravin s negativním vlivem na zdraví
s ohledem na odstraňování vlastních chybných stravovacích návykůsituační hry odmítání nevhodných pokrmů. Praktické posuzování
kvality potravin a jejich složení podle informacích na obalu.
- Uplatňuje základní pravidla společenského chování při
- Posuzuje konkrétní reklamu s platnými zásadami zdravé výživy
stolování
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
- Osvojí si základní zásady společenského chování u stolu

podpůrných opatření:
žák
-řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
-na jednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody
-popíše střídání ročních období
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Obsah učiva

Předmět:
Ročník:

Očekávané výstupy
-zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje
přizpůsobení organismů prostředí
-zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná domácí zvířata
-chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí
-popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přírodnímu
prostředí pomáhají a které ho poškozují
-reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech

PŘÍRODOVĚDA
5.ročník
Obsah učiva

Očekávané výstupy
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Obsah učiva
Třídění organismů
- Základní principy třídění přírodnin
- Výtrusné a semenné rostliny
- Třídění živočichů podle jejich příbuznosti a podobnosti

Očekávané výstupy
- Umí pracovat s atlasem rostlin a živočichů –vyhledat potřebnou informaci (RU)
- Třídí organismy na skupiny podle diakritických znaků
- Umí rozlišit rostliny na výtrusné a semenné
- Rozliší živočichy na bezobratlé a obratlovce a umí toto rozlišení zdůvodnit
- Umí určit některé zástupce bezobratlých a obratlovců(ty ,se kterými se často
setkává ve svém bezprostředním okolí)

Země ve vesmíru
- Slunce a jeho planety, postavení Země
- Umí uvést důsledky pohybu Země kolem své osy a kolem Slunce a ukázat na
- Pohyb Země kolem Slunce a své osy
modelu.
- Střídání ročních období a střídání dne a noci
- Model Země-globus
- Slunce jako zdroj světla a tepla-základních podmínek života na Zemi - Umí vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi a popsat postavení Země ve
- Znázornění pohybu planet na modelu
vesmíru
Rozmanitost podmínek života na Zemi
- Základní oblasti Země a rozdíly v rozvoji života v těchto oblastech - Žák umí uvést příklady organismů žijících v různých částech světa, Evropy.
- Podnebí a počasí
- Rozmanitost přírody v Evropě a ve světě
- Žák umí uvést některé příklady přizpůsobení se organismů životu různým vnějším
- Botanické a zoologické zahrady
podmínkám
- Samostatné vyhledávání organismů žijících v různých částech světa
v atlasech webu, literatuře.
Člověk, jeho životní podmínky a vztahy k prostředí
- Charakteristické znaky člověka
- Lidský organismus a jeho vztahy k prostředí - povrch těla, opora,
řízení, příjem látek-trávicí soustava, význam zdravé potravy a čisté
vody, racionální výživa(RU)
- Soustava dýchací-význam čistého vzduchu, čistoty a hygieny
prostředí
- Člověk a technika-síla, páka, nakloněná rovina, kladka, kolo, parní
stroj, elektřina
- Příjem informací a jejich význam pro život lidí

- Žák umí popsat základní stavbu a funkce povrchu těla člověka, jeho trávicí
soustavy a řídících soustav
- Svými slovy popíše zásady racionální výživy(RU)

- Umí pracovat se siloměrem a vysvětlit, co je síla, jak se využívá u jednotlivých
strojů
- Umí popsat a prakticky předvést využití jednotlivých bezpečných
elektrospotřebičů, zná zásady bezpečnosti při práci s nimi. Popíše na příklad
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Obsah učiva
- Člověk a přírodní zdroje, potřeba energie pro život, šetření energií
- Příklad různých výrob a jejich význam
- Vlivy člověka na prostředí, ochrana přírody

Očekávané výstupy
význam energií pro život a vysvětlí význam šetření energií
- Uvede příklady zásady ochrany přírody a životního prostředí jako celku a
uplatňuje je v praktickém životě.

Výchova ke zdraví
Základy rodinné a sexuální výchovy
- Rodina, její funkce, rodinné role a vlivy, náhradní rodinná péče

- Vztahy mezi lidmi-kamarádství, láska, manželství, rodičovství,
příbuzenství
- Komunikace v rodině a mezi lidmi
- Konflikty v mezilidských vztazích (hádky, rozvod)- mezi přáteli, v
rodině
- Etika dospívání-změny v pubertě, tělesný vzhled, menstruace,
poluce,
psychické změny
- Vznik života a narození dítěte, péče o novorozence a kojence
- Sexuální chování-pocity, představy, touhy

- Chápe význam dobrého soužití pro vytváření společných mravních zásad a
pravidel chování v rodině
- Chápe, že soužití lidí nemusí být nikdy trvalé
- Uvědomuje si základní práva a povinnosti jednotlivých členů rodiny
- Umí se orientovat v základních vztazích mezi lidmi a chápe a chápe základní
principy přátelství
- Chová se asertivně

- Zná základní rozdíly ve stavbě těla muže a ženy včetně pohlavních orgánů a
změny probíhající v pubertě
- Orientuje se v otázkách vzniku, vývoje dítěte a jeho příchodu na svět
- Uvědomuje si, jaké projevy důvěry a lásky existují mezi lidmi, ví, že o intimních
záležitostech se na veřejnosti nemluví. Chápe vulgarismy jako projev neslušného
chování
- Zná základní příčiny onemocnění pohlavními chorobami a zná cesty jejich přenosu
- Zná základní znaky pohlavního zneužívání-dokáže rozlišit od běžných nutných
- Pohlavně přenosné choroby, původci nákazy, cesty - přenosu
dotyků od rodičů a lékaře
ochrana
- Ví ,že některé informace o lásce, přátelství a rodičovství v televizi, časopisech a
- Sexuální zneužívání, ochrana před ním, linky důvěry a krizová centra apod. neodpovídají skutečnosti
- Sexualita a násilí ve sdělovacích prostředcích

- Respektuje odborná doporučení lékaře při užívání léků
- Ví o škodlivých účincích legálních a nelegálních návykových látek
Prevence zneužívání návykových látek
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Obsah učiva
- Preference pozitivních životních cílů
- Legální a nelegální návykové látky a rizika jejich zneužívání
- Ochrana dítěte před návykovými látkami
- Odmítání návykových látek
- Návykové látky a bezpečnost v dopravě

- Centra odborné pomoci
Osobní nebezpečí
- Výběr kamarádů z hlediska osobního bezpečí a bezpečné chování
v kontaktu s vrstevníky
- Ochrana a bezpečné chování v různých prostředcích-výtah,
schodiště, sklep, veřejné toalety, dopravní prostředky aj.
- Krizové situace-šikana, kontakt s deviantem, dealerem apod.
- Přivolání pomoci v situacích ohrožení

- Dětská krizová centra, linky důvěry
- Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
- Rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními
činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana
před nimi
- Dopravní výchova

Očekávané výstupy
- Uvědomuje si jak návykové látky ohrožují bezpečnost v dopravě
- Umí čelit tlaku vrstevníků při nabízení návykových látek a ovládá některé
způsoby odmítání
- Ví, kde vyhledat adresy a telefonní čísla odborných služeb a jak se s nimi
kontaktovat
- Umí rozpoznat možná nebezpečí ohrožující zdraví a ví, že dítě má svá práva
(úmluva o právech dítěte“)
- Umí se účelně chovat v případech možného ohrožení
- Uvědomuje si, že devianti a nebezpeční lidé užívají různých taktik, aby přiměli
dítě k určitému chování nebo jednání
- Chápe kontakt s člověkem pod vlivem drog jako zdroj nebezpečí, ví o
nebezpečných místech ve svém okolí a umí svým chováním předcházet možným
nebezpečím, rozpozná život ohrožující zranění
- Umí používat adresy odborných institucí a center a kontaktovat se s nimi
v případě potřeby
- Ví, jak se zachovat při mimořádných událostech (záplavy,…)
- Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku
mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit
- Rozeznává základní značky, umí se chovat v situacích silničního provozu
- Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své
chování jako chodec a cyklista

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-provádí jednoduché pokusy se známými látkami
-uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní
ochranou zdraví a zdravého životního stylu
-rozlišuje jednotlivé etapy lidského života
-uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových
situacích simulujících mimořádné události
-uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty; správně vyhodnotí
jednoduchou dopravní situaci na hřišti
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Obsah učiva

Očekávané výstupy
-odmítá návykové látky
-ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc
-uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

Předmět:
Ročník:

VLASTIVĚDA
4. ročník
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Obsah učiva
Místo, v němž žijeme
- Obec ve vyšším územním celku, místní krajina, oblast, region
- Zeměpisná poloha a přírodní tvárnost místní krajiny a regionu

- Významné obce a města, objekty, cestovní ruch a atraktivity
cestovního ruchu
- Významné zemědělské, průmyslové, chráněné a rekreační oblasti
regionu
- Místní kulturní střediska, stavební umělecké památky
- Hospodářské aktivity v místní krajině
- Práce, odpočinek, zájmy v regionu
- Životní prostředí místní krajiny a regionu
- Náš region v minulosti, místní pověsti, významné události a jejich
místa, významní předkové
- Regionální zvláštnosti, tradice, lidová tvorba
Naše vlast
- Domov, vlast, národ hrdost, vlastenectví, cizina, soužití národů a
národností, rovnocennost, národnostní menšiny na území ČR
- Národní bohatství (přírodní zdroje, památky, tvořivost) zvyklosti,
tradice. symboly
- Formy vlastnictví, majetek

Očekávané výstupy
- Umí konkretizovat pojmy území, poloha, místní krajina, oblast, územní celek a
vyjádřit svými slovy pojmy obec okres, region
- Umí vyjádřit polohu místní krajiny a oblasti
- S pomocí mapy umí charakterizovat zeměpisné a přírodní prvky místní krajiny a
oblasti, zvláštnosti osídlení, významná města, místa a stavby
- Umí charakterizovat významné aktivity cestovního ruchu, rekreační střediska
- Uvede základní významné zemědělské, průmyslové, rekreační a chráněné oblasti
místní oblasti a regionu, hospodářské aktivity, významné výrobní podniky

- Charakterizuje stav životního prostředí regionu, umí jmenovat CHKO a NP
regionu
- Jmenuje významné rodáky regionu, kulturní, historické památky, významné
události a jejich místa
- Vysvětlí s porozuměním význam regionálních tradic a symbolů
- Pracuje s turistickou mapou místní krajiny a porozumí její barevné grafice a
smluvním značkám
- Vysvětlí svými slovy pojmy vlast a cizina

- 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
- Vyjmenuje a popíše státní symboly ČR
- Česká státnost-symboly (znak, hymna, vlajka), státní svátky a
- Používá s porozuměním pojmy: stát, prezident, parlament, vláda, volby,
instituce, základní státoprávní pojmy (prezident, parlament,
demokracie, uvede jméno prezidenta a premiéra
poslanec, vláda, ministr, premiér, volby) významní politikové ČR
- Naše vlast a její poloha v Evropě, přírodní podmínky území, podnebí, Charakterizuje přírodní tvárnost našeho území, orientuje se na vlastivědné mapě
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Obsah učiva
vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo
- Oblasti ČR-zeměpisné a přírodní podmínky, významná místa a
památky
- Významná města, zemědělská, průmyslová , rekreační a kulturní
střediska CHKO a národní parky ČR
- Přírodní a společenské atraktivity v jednotlivých oblastech
republiky
- Současný stav životního prostředí v ČR
Obrazy z českých dějin
- Osídlení naší vlasti Slovany, staré české pověsti a historická
skutečnost
- První státní útvary na našem území
- Velká Morava, přemyslovský stát, křesťanství, Cyril a Metoděj,
svatý Václav, počátky českého království
- Český stát za Karla IV.-rozkvět hospodářský, kulturní, způsob
života
lidí
- České země za vlády Lucemburků a v době husitství, po husitských
válkách v době Jiřího z Poděbrad
- Počáteční období habsburské monarchie-události a osobnosti
- Umělecké slohy v jednotlivých obdobích – sloh románský, gotický,
renesanční

Očekávané výstupy
ČR
- Umí vyhledat jednotlivé oblasti, vyjádřit jejich polohu a charakterizuje
významné a typické přírodní prvky
- Umí vyhledat na mapě hlavní sídelní střediska
- Uvede a popíše hlavní přírodní a společenské atraktivity cestovního ruchu a
rekreace, CHKO a národní parky ČR
- Popíše současný stav a aktuální problémy životního prostředí
- Charakterizuje svými slovy způsob života starých Slovanů, vyjádří rozdíl mezi
pověstí a skutečností
- Jmenuje první státní útvary na našem území

- Charakterizuje rozvoj Českého státu za Karla IV., způsob života jednotlivých
společenských vrstev obyvatelstva
- Popíše období husitských válek ,jmenuje významné osobnosti této doby a nastíní
způsob života lidí v této době a za vlády Jiřího z Poděbrad
- Popíše způsob života lidí v počátečním období habsburské monarchie, vliv
nejznámějších osob doby (císař Rudolf II.)
- umí popsat základní znaky jednotlivých uměleckých slohů (např. zařadí stavby do
slohů)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) do příslušného
kraje
-orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany
-uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí
-sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest
-pozná státní symboly České republiky
-dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci (městě)
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Obsah učiva

Předmět:
Ročník:

Očekávané výstupy
-rozpozná nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých
-uvede základní práva dítěte, práva a povinnosti žáka školy
-rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách
-uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji
-vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého
bydliště

VLASTIVĚDA
5. ročník
Obsah učiva

Naše vlast – opakování učiva 4. ročníku
- Naše vlast a její poloha v Evropě, přírodní podmínky území, podnebí,
vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo
- Oblasti ČR-zeměpisné a přírodní podmínky, významná místa a
památky
- Významná města, zemědělská, průmyslová, rekreační a kulturní
střediska CHKO a národní parky ČR
- Přírodní a společenské atraktivity v jednotlivých oblastech
republiky
ČR ,Evropa, svět
- Sousední státy ČR, jejich poloha ,přírodní, hospodářské a
společenské podmínky
- Významné oblasti cestovního ruchu na území sousedních států
ČR, vzájemné vztahy
- ČR na mapě Evropy-významné evropské státy, města a střediska

Očekávané výstupy
- Umí konkretizovat pojmy území, poloha, místní krajina, oblast, územní celek a
vyjádřit svými slovy pojmy obec okres, region
- Umí vyjádřit polohu místní krajiny a oblasti
- S pomocí mapy umí charakterizovat zeměpisné a přírodní prvky místní krajiny a
oblasti, zvláštnosti osídlení, významná města, místa a stavby
- Charakterizuje stav životního prostředí regionu, umí jmenovat CHKO a NP
regionu
- Pracuje s turistickou mapou místní krajiny a porozumí její barevné grafice a
smluvním značkám
- Umí popsat polohu ČR v Evropě ,orientuje se na mapách střední Evropy a Evropy
- Lokalizuje na mapách sousední státy ČR, umí popsat jejich polohu ,přírodní
tvářnost, společenskou a hospodářskou vyspělost
- Umí vyhledat na mapách známé oblasti cestovního ruchu na území sousedních
států
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

cestovního ruchu
- Umí vyhledat na mapách významné evropské státy, města a střediska cestovního
- ČR na mapě světa, orientační seznámení s polohou světadílů a oceánů ruchu
na Zemi
- Vyjmenuje a najde na mapě světa jednotlivé světadíly a oceány na Zemi
Obrazy z českých dějin
- Období habsburské monarchie-události a osobnosti
- Popíše způsob života lidí v období habsburské monarchie, vliv nejznámějších
osob doby (Rudolf II., Valdštejn, Komenský, Marie Terezie, Josef II.)
- Národní obrození- utváření novodobého českého národa
- Posoudí změnu ve způsobu života v novověku, význam vědy a techniky
- České země v období druhé poloviny 19. Století
- Charakterizuje způsob života v českých zemích v období konce 19. a počátku 20.
století
- První světová válka ,vznik ČSR-nástin poválečného rozvoje a života - Objasní vznik ČSR a uvede nejznámější jména (Masaryk, Beneš)
- Druhá světová válka, zánik ČSR, nacistická okupace obnovení
- Posoudí život lidí v období okupace a význam obnovení ČR
republiky
- ČSR po II. světové válce ,poválečná léta, období totality ,obnova
- Charakterizuje způsob života v období poválečném, totality a po obnovení
demokracie
demokracie
- Vznik a rozpad České a Slovenské Federativní Republiky
- Současný vývoj ČR
- Umělecké slohy v jednotlivých obdobích – sloh renesanční, barokní - umí popsat základní znaky jednotlivých uměleckých slohů (např. zařadí stavby do
slohů)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě
-používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého
nákupu a vrácené peníze
-porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik
půjčování peněz
-sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a
výdajů
-rozeznává rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách
-uvede významné události, které se vztahují k regionu a kraji
-vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého
bydliště
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5.7
Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Vzdělávací předmět:

Umění a kultura
Estetická výchova
HUDEBNÍ a VÝTVARNÁ VÝCHOVA
109

Charakteristika vyučovacího předmětu :
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Estetická výchova je radostná hra, která umožňuje prožití a poznání nových činností, přináší uspokojení ze samostatné práce a z dokončeného
díla. Probouzí a aktivizuje smyslové vnímání, prohlubuje všestrannou citlivost a tvořivý přístup k životu.
Práce může probíhat ve skupinách, dvojicích nebo individuálně.
Obsah Estetické výchovy vytvářejí čtyři hlavní oblasti, jejich vzájemné vztahy a proporce.
První oblastí je výtvarné osvojování skutečnosti, která dítě obklopuje jako svět tvarů, barev, objemů a materiálů, spojené s probouzením a
rozvíjením smyslové citlivosti a vnímavosti, představivosti a fantazie i výtvarného vyjadřování.
Druhou oblastí je experimentování a práce s výtvarnými prostředky, vedoucí k poznávání materiálů z oboru výtvarné práce, jejich vlastností a
výrazových možností. Sem patří i modelování a organizace prostoru.
Třetí oblastí je osvojování výtvarného umění jako výchova k vnímání a hodnocení uměleckých děl a výchova k poznávání životního stylu.
Čtvrtou oblastí je zpívání za doprovodu keyboardu či klavíru, dětských rytmických nástrojů či reprodukované hudby.
Důraz je kladen na využití a rozvoj individuálních hudebních schopností a dovedností žáků. Snahou učitele je, aby žáci byli schopni na základě
svých dispozic zpívat intonačně čistě a rytmicky přesně, s využitím jednoduchých hudebních nástrojů či doprovodit hudbu pohybem,lidovým tancem.
Tomuto záměru odpovídá vhodný výběr písní či skladeb.
Při výuce neopomíjíme ani hudební teorii. Vedeme žáky k tomu, aby byli schopni orientovat se v zápisu jednoduché písně či skladby. Během
výuky Estetické výchovy se žáci seznámí s hudebními díly nejvýznamnějších českých a světových skladatelů (zpravidla formou projektového
vyučování).
Nedílnou součástí výuky Estetické výchovy jsou návštěvy koncertů, divadelních představení s muzikálovým zaměřením, společenských akcí. K
těmto účelům využíváme prostory v naší škole či kulturní zařízení v nejbližším okolí.
Do vyučovacího předmětu Estetická výchova jsou zařazena průřezová témata. (viz tabulka)

Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k učení
Učitel
mění)
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covat s lidovou a umělou písní a využívat hudební teorie
Kompetence k řešení problémů
Učitel
schopnosti obhájit výsledek práce a zhodnotit jej
rámci nejjednodušších hudebních forem
Kompetence komunikativní
Učitel
ínům a používat je

Kompetence sociální a personální
Učitel
ah učitel-žák
Kompetence občanské
Učitel
intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka

Kompetence pracovní
Učitel
nutý postup
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Učitel vede žáky k tomu, aby využívali celý komplex hudebních činností i ve Výtvarné výchově-reprodukce prožitků, v literární výchověpoznatky o skladatelích a jejich hudebních dílech a Tělesné výchově.
Snahou učitelů na naší škole je, aby se Estetická výchova stala předmětem uvolnění, radosti, citového prožitku, seberealizace, zábavy a týmové
práce. Usilujeme o to, aby zpěv a malování prostupovalo celým životem školy. Aby kladně motivoval žáky, navozoval dobrou náladu a zbavoval žáky
bariér (pořádání společenských akcí, slavnostní ukončení školního roku, vítání prvňáčků,třídní besídky), snižovala jejich agresivitu a rozvíjela tak
zdravý životní styl.

Předmět:
Ročník:

HUDEBNÍ VÝCHOVA
1.ročník
Obsah učiva

Vokální činnosti
- Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
- Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)

Očekávané výstupy
- Dbá na správné dýchání a držení těla
- Provádí hlasová a dechová cvičení
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Obsah učiva
- Dvojhlas (lidový dvojhlas)

Instrumentální činnosti
- Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře)
- Rytmizace, hudební hry (ozvěna)
Hudebně pohybové činnosti
- Taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)
- Pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)
Poslechové činnosti
- Kvality tónů
- Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj
- Hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka,…)

Očekávané výstupy
- Zřetelně vyslovuje
- Zná význam not
- Rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvní
- Umí vytleskat rytmus podle vzoru
- Rozlišuje krátké a dlouhé tóny
- Učí se používat dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením a hudebním
doprovodům
- Pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, flétnu, dřívka, triangl, hůlky, bubínek

- Provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla, chůze, jednoduché taneční
hry, pochod)

- Pozná a naučí se vybrané vánoční koledy
- Pozná vybrané hudební nástroje (viz hudební nástroje) podle zvuku
- Seznámí se s varhanní hudbou
- Pozná hymnu ČR a rozumí smyslu textu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
-správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při
zpěvu
-reaguje pohybem na tempové a rytmické změny
-rozliší sílu zvuku
- pozorně vnímá jednoduché skladby
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Předmět:
Ročník:

HUDEBNÍ VÝCHOVA
2.ročník
Obsah učiva

Vokální činnosti
- Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena,
dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu)
- Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu a ¾ taktu)
- Dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon)

Instrumentální činnosti
- Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře)
- Rytmizace, hudební hry (otázka-odpověď), hudební improvizace
Hudebně pohybové činnosti
- Taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)
- Pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)
Poslechové činnosti
- Kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord)
- Hudební výrazové prostředky, hudební prvky (pohyb, melodie,
rytmus)
- Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj
- Hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka)

Očekávané výstupy
- Rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a klesavou, zeslabování a
zesilování
- umí vytleskat rytmus podle říkadel a písní
- Zná pojmy notová osnova, noty, houslový klíč
- Rozlišuje noty, pomlky, takty
- Umí doplnit zpěv hrou na jednoduché hudební nástroje
- Umí zazpívat vybrané vánoční koledy
- Pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku – klavír, trubka, housle, pikola
- Umí užívat dětské hudební nástroje

- Umí se pohybovat podle daného rytmu, při tanci tleskat a do pochodu bubnovat
- Umí pohybově vyjádřit hudbu, zpěv s tancem
- Poskočný krok, držení rukou při tanečním pohybu, kvapík

- Rozlišuje umělou a lidovou píseň
- Seznámí se s vybranými skladbami klasiků

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
-správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu
-reaguje pohybem na tempové a rytmické změny
-rozliší sílu zvuku
- pozorně vnímá jednoduché skladby
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Předmět:
Ročník:

HUDEBNÍ VÝCHOVA
3.ročník
Obsah učiva

Vokální činnosti
- Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena,
dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu)
- Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu, ¾ taktu a 4/4 taktu)
- Dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon)

Instrumentální činnosti
- Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře)
- Rytmizace, hudební hry (otázka-odpověď), hudební improvizace
Hudebně pohybové činnosti
- Taktování, pohybový doprovod znějící hudby (2/4 takt)
- Pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace)
Poslechové činnosti
- Kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord)
- Hudební výrazové prostředky, hudební prvky (pohyb melodie,
rytmus)
- Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj
- Hudební styly (hudba pochodová, taneční, ukolébavka)

Očekávané výstupy
- Umí vytleskat a taktovat 2/4, ¾ takt
- Umí pojmenovat notovou osnovu
- Rozliší a přečte z notového zápisu takt dvoučtvrteční, tříčtvrteční
- Rozlišuje a umí napsat notu celou, půlovou, čtvrťovou
- Podle zápisu not pozná stoupavou a klesavou melodii
- Seznámí se s hymnou ČR
- Naučí se zpívat vybrané písně
- Dbá na správné dýchání
- Rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a umí uvést příklad
- Umí doprovázet na rytmické nástroje

- Rozliší rytmus valčíku a polky
- Umí polkové a valčíkové kroky (chůze dvoudobá a třídobá)
- Umí pohybově vyjádřit hudbu
- Pozná B. Smetanu a A. Dvořáka
- Zná některá díla B. Smetany a A. Dvořáka
- Poslechem rozezná hudební nástroje
- Poslouchá vážnou hudbu, zábavnou, slavnostní

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
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Obsah učiva

Očekávané výstupy
žák
-zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
-správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu
-reaguje pohybem na tempové a rytmické změny
-rozliší sílu zvuku
- pozorně vnímá jednoduché skladby

Předmět:
Ročník:

HUDEBNÍ VÝCHOVA
4.ročník
Obsah učiva

Vokální činnosti
- Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
- Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
- Dvojhlas a vícehlas (lidový dvojhlas, kánon)
- Rozvíjení činností z 1. období
- Hudební rytmus (realizace písní ve ¾ a 4/4 taktu)
- Dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé písně)
- Intonace a vokální improvizace (durové a mollové tóniny)
- Grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis rytmického schématu
písně, orientace v notovém záznamu)
Instrumentální činnosti
- Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře)
- Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba
hudebního doprovodu, hudební hry)
- Grafický záznam melodie (rytmické schéma jednoduché skladby)
Hudebně pohybové činnosti

Očekávané výstupy
- Učí se další písně
- Dbá na správné dýchání
- Zná pojmy repetice, houslový klíč
- Umí napsat houslový klíč
- Rozlišuje délky not a umí je zapsat
- Pozná dynamická znaménka p, mf, f a umí je v písni použít
- Zná stupnici C dur (názvy not)
- Zná předznamenání (bé, křížek)

- Rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, drnkací, bicí
- Doprovodí písně na rytmických nástrojích
- Rytmizuje říkadla
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Obsah učiva
- Taktování, pohybový doprovod znějící hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík,
menuet)
- Pohybové vyjádření hudby (pantomima a pohybová improvizace)
- orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních pohybů)
Poslechové činnosti
- Kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord)
- Hudební výrazové prostředky, hudební prvky
- Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj (rozvíjení činností z 1. období)
- Hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, Ukolébavka,…)
- Hudební formy (malá a velká písňová, rondo, variace)
- Interpretace hudby (slovní vyjádření)

Očekávané výstupy
- Umí pohybově vyjádřit hudbu, valčíkový krok

- Pamatuje si nejdůležitější údaje o B. Smetanovi
- Zná jména oper B. Smetany
- Zná názvy symfonických básní cyklu Má Vlast
- Seznámí se s životem a dílem A. Dvořáka a L. Janáčka
- Poslouchá vybrané skladby
- Pozná písně ve 2/4 a ¾ taktu
- Pozná opakující se téma v poslouchané skladbě

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem
-propojí vlastní pohyb s hudbou
-doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje
-odliší tóny podle výšky, síly a barvy
- pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb
- správně hospodaří s dechem při interpretaci písní frázování
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Předmět:
Ročník:

HUDEBNÍ VÝCHOVA
5.ročník
Obsah učiva

Vokální činnosti
- Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena)
- Hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu)
- Dvojhlas a vícehlas (lidový dvojhlas, kánon)
- Rozvíjení činností z 1. období
- Hudební rytmus (realizace písní ve ¾ a 4/4 taktu)
- Dvojhlas a vícehlas (prodleva, dvojhlasé písně)
- Intonace a vokální improvizace (durové a mollové tóniny)
- Grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis rytmického schématu
písně, orientace v notovém záznamu)
Instrumentální činnosti
- Hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, jednoduchých
skladbiček pomocí nástrojů z Orffova instrumentáře)
- Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (tvorba
hudebního doprovodu, hudební hry)

Očekávané výstupy
- Pozná smyčcové nástroje – housle, violoncello, kontrabas
- Dechové nástroje – trubka, pozoun, lesní roh
- Seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém orchestru
- Zná pojmy stupnice C-dur, repetice, zesílení, zeslabení
- Pozná basový klíč
- Čte noty v rozsahu c1 – g2 v houslovém klíči
- Umí provést rozbor zapsané písně – druh písně, notový zápis, takt, melodie
- Seznámí se s krajovými lidovými tanci
- Umí taktovat 4/4 takt
- Zná původ státní hymny
- Umí jednoduché dvojhlasé písně
- Naučí se vybrané písně J. Uhlíře a K. Šípa
- Dbá na správné dýchání
- Doprovodí písně na rytmické a melodické hudební nástroje
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

- Grafický záznam melodie (rytmické schéma jednoduché skladby)
Hudebně pohybové činnosti
- Taktování, pohybový doprovod znějící hudby (3/4 a 4/4 takt, valčík,
menuet)
- Umí pohybově vyjádřit nálady
- Pohybové vyjádření hudby (pantomima a pohybová improvizace)
- Seznámí se s relaxací
- orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních pohybů)
Poslechové činnosti
- Kvality tónů, vztahy mezi tóny (akord)
- Hudební výrazové prostředky, hudební prvky
- Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas,
hudební nástroj(rozvíjení činností z 1. období)
- Hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, Ukolébavka,…)
- Hudební formy (malá a velká písňová, rondo, variace)
- Interpretace hudby (slovní vyjádření)

- Poslouchá vybrané skladby
- Poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové nástroje
- Pozná varhanní hudbu
- Pozná vánoční hudbu a vánoční koledy
- Pozná trampské písně

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem
-propojí vlastní pohyb s hudbou
-doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje
-odliší tóny podle výšky, síly a barvy
- pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb
- správně hospodaří s dechem při interpretaci písní frázování
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Předmět:
Ročník:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1.-3. ročník
Obsah učiva

Očekávané výstupy

Malba
- Rozvíjení smyslové citlivosti
- Zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým pastelem,
Teorie barvy
voskovkami, umí míchat barvy
- Barvy základní a doplňkové, teplé a studené a jejich výrazové
- Dovede používat různé druhy štětců dle potřeby, rozpoznává a pojmenovává
vlastnosti, kombinace barev
prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy, objekty, tvary)
Kresba
- Zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev
- Rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové linie, tvaru, jejich kombinace - Rozliší teplé a studené barvy
v ploše, uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti
- Zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí), perem, měkkou tužkou,
Modelování
rudkou, uhlem
- Techniky plastického vyjádření – reflexe a vztahy zrakového vnímání - Modeluje z plastelíny, moduritu, slaného těsta, tvaruje papír
k vnímání ostatními smysly – hmatové, pohybové podněty
Další výtvarné techniky
- Další výtvarné techniky, motivace založené na fantazii a smyslovém - Zvládne frotáž, koláž, umí výtvarně zpracovat přírodní materiál: nalepování,
vnímání
dotváření, tisk, otisk, apod.
Ilustrátoři dětské knihy
- Pozná známé ilustrace např. J. Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové,..
- Utvářet osobní postoj v komunikace v rámci skupin spolužáků,
- Zvládne použití výtvarných technik na základě vlastní životní zkušenosti –
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

rodinných příslušníků apod., vysvětlování výsledků tvorby, záměr
tvorby

citového prožitku, vnímání okolního světa pomocí sluchových vjemů, hmatových,
zrakových vjemů, které jsou prvotním krokem k vyjádření a realizaci jejich
výtvarných představ
- Komunikuje na základě vlastní zkušenosti a do komunikace zapojuje obsah
vizuálně obrazných vyjádření, která sám vytvořil

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
- zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu
-rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích
tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí
učitele)
-uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech, je
schopen výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům

Předmět:
Ročník:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
4.-5. ročník
Obsah učiva

Malba
- Hra s barvou, emocionální malba, míchání barev, Goethův barevný
kruh
- Ověřování komunikačních účinků (osobní postoj v komunikaci,
proměny komunikačního obsahu) – záměry tvorby a proměny

Očekávané výstupy
- Prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1. období
- Zvládne malbu stěrkou, rozlévání barev a kombinaci různých technik
- Umí barevně vyjádřit své pocity a nálady pojmenovává a porovnává světlostní
poměry, barevné kontrasty a proporční vztahy
- Komunikuje o obsahu svých děl
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Obsah učiva
vlastních děl
Kresba
- Výrazové vlastnosti linie, kompozice v ploše, kresba různým
materiálem – pero a tuš, dřívko a tuš, rudka, uhel

Grafické techniky
- Tisk z koláže, ze šablon, otisk, vosková technika

Techniky plastického vyjadřování
- Modelování z papíru, hlíny, sádry, drátů
Další techniky
- Koláž, frotáž, základy ikebany
Ilustrátoři dětské knihy
- Utvářet osobní postoj v komunikace v rámci skupin spolužáků,
rodinných příslušníků apod., vysvětlování výsledků tvorby, záměr
tvorby

Očekávané výstupy
- Prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1. období
- Dokáže kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu
- Zvládne obtížnější práce s linií
- Užívá a kombinuje prvky obrazného vyjádření v plošném vyjádření linie,
v prostorovém vyjádření a uspořádání prvků
- Zaměřuje se vědomě na projevení vlastních životních zkušeností v návaznosti na
komunikaci
- Rozeznává grafické techniky, zobrazuje svoji fantazii a životní zkušenosti
- Hledá a nalézá vhodné prostředky po svá vyjádření na základě smyslového
vnímání, které uplatňuje pro vyjádření nových prožitků
- Prohloubí si znalosti z 1. období
- Získává cit pro prostorové ztvárnění zkušeností získané pohybem a hmatem
- Umí výtvarně zpracovat přírodní materiály – nalepování, dotváření,…
- Pozná ilustrace známých českých ilustrátorů – např. J. Lady, O. Sekory,
H. Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, Z. Müllera, Borna, R. Pilaře a další
- Žák si vytvoří škálu obrazně vizuálních elementů k vyjádření osobitého přístupu
k realitě
- Porovnává různé interpretace a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr
-rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznává
jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast),
uplatňuje je podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních
i umělecké produkce i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)
-při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních
prožitků, zkušeností a fantazie
-vyjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní,
ostatních i uměleckého díla
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

5.8
Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Vzdělávací předmět:

Člověk a zdraví
Tělesná výchova
TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu :
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Tělesná výchova je v 1. – 5. ročníku zařazena v učebním plánu jako samostatný předmět - 2 vyučovací hodiny týdně, ale její prvky prostupují i
jinými vyučovacími předměty. Základní organizační formou je vyučovací hodina tělesné výchovy, která obsahuje rušné, průpravné, nácvičné nebo
výcvikové, kondiční, ale i uvolňovací a relaxační části. Součástí Tělesné výchovy je i zdravotní tělesná výchova.
Cílem Tělesné výchovy je vytvořit kladný vztah žáků ke zdravotně orientované zdatnosti a celoživotní pohybové aktivitě. Tělesná výchova přijímá
všechny poznatky, které mají vztah ke zdraví. V rámci mezipředmětových vztahů a v souladu s výchovou ke zdraví a ekologickou výchovou je
chápána jako součást výchovy ke zdravému životnímu stylu. Orientuje se zejména na výchovu ke správnému dennímu režimu s pohybovou aktivitou
zaměřenou na dosažení přiměřené úrovně zdravotně orientované zdatnosti a na komplexní relaxaci a regeneraci ve spojení se zdravou výživou.
Tělesná výchova je organizována tak, aby probouzela radost z pohybu a zdravou soutěživost. Je zaměřena na rozvoj pohybových schopností,
zejména na koordinaci pohybu a vede žáky k vnímání krásy pohybu, ladnosti, rytmu a tempa. Učí žáky orientovat se v prostoru a čase. Pěstuje v dětech
vůli, cílevědomost, samostatné rozhodování, zdravou rivalitu, ale i smíření se s porážkou a uznání soupeřových kvalit. Pomáhá rozvíjet cit pro
spravedlnost, kolegialitu i kolektivnost. Vede žáky ke správnému držení těla, odhadu své síly a účelné relaxace.
Bezpečnost didaktického procesu v Tělesné výchově zajišťuje učitel svou přítomností po celou dobu vyučovací jednotky, volí nejúčelnější metody
a formy práce a respektuje přitom obsah učebních osnov, učební podmínky a tělesnou a fyzickou vyspělost žáků. Vydává jasné a srozumitelné povely a
pokyny, soustavně kontroluje bezpečnost a funkčnost nářadí a náčiní. Při pohybových činnostech v přírodě volí terén a překážky úměrné možnostem
žáků.
Součástí Tělesné výchovy je plavecký výcvik.
Do vyučovacího předmětu Tělesná výchova jsou zařazena následující průřezová témata. (viz tabulka)
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Společné výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí:
Učitel

énink

Kompetence k učení
Žák
icky zhodnotí své výsledky, posoudí vlastní pokrok, poznává smysl a cíl učení pohybových dovedností a schopností
Kompetence k řešení problému
Žák
problému
Kompetence komunikativní
Žák
tatními lidmi
Kompetence sociální a personální
Žák

ání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
124

Kompetence občanské
Žák
u podpory a ochrany zdraví
Kompetence pracovní
Žák

ebo nové pracovní podmínky
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Předmět:
Ročník:

TĚLESNÁ VÝCHOVA
1.ročník
Obsah učiva

Komunikace, organizace, hygiena, bezpečnost
- Význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu žáka
- Vhodné množství pohybu a jeho rozložení během dne
- Smluvené povely, signály, znamení gesta,…
- Základní zásady bezpečného pohybu a chování pro TV a sportu
- První pomoc při drobných poraněních, přivolání pomoci
- Příprava pro pohybovou činnost (oblečení, obutí,…)
- Pravidelné mytí po pohybových aktivitách
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
- Základní pojmy spojené s druhy cvičení, základní polohy a pohyby
- Správné držení těla vsedě, vstoje, při zvedání břemen,…
- Příprava organismu pro různé pohybové činnosti
- Cvičení protahovací a napínací
- Cvičení dechová
- Cvičení kompenzační a relaxační
Gymnastika

Očekávané výstupy
- Ví, že pohyb je zdravý
- Ví, že by měl cvičit 2 – 3 hodiny denně
- Umí reagovat na základní pokyny, signály a gesta učitele
- Zná základní pravidla chování při TV a sportu a řídí se jimi
- Dodržuje pravidla bezpečnosti v tělocvičně, na hřišti, v přírodě
- Umí ošetřit drobná poranění a přivolat pomoc
- Dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se
- Používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv

- Chápe, že různá cvičení mají různé účinky
- Zná zásady správného sezení, držení těla ve stoji
- Dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků
- Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou
- Zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění
- Dbá na správné dýchání
- Zná kompenzační a relaxační cviky

Pojmy

- Základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy - Ví, že gymnastika napomáhá ke správnému držení těla
používaného nářadí a náčiní
- Zná základní pojmy osvojovaných cviků, pojmenuje nářadí a náčiní
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

Akrobacie

- Umí kotoul vpřed
- Zvládne stoj na lopatkách
- Umí kotoul vzad

Přeskok

- Umí prosté skoky snožmo z trampolínky a zvládá základy gymnastického odrazu

- Průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vpřed,
- Kotoul vpřed
- Průpravná cvičení pro zvládnutí kotoulu vzad
- Kotoul vzad
- Průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z trampolínky
- Skoky prosté s odrazem snožmo z trampolínky
- Výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem
z trampolínky

Hrazda

- Ručkování ve visu
- Průpravná cvičení pro přešvihy za shybu stojmo

Kladinka

- Chůze s dopomocí
Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec
- Základní pojmy spojené s hudebním a rytmickým doprovodem
- Soustředění na hudební a rytmický doprovod, vnímání a prožívání
rytmu, tempa a melodie
- Základní estetický pohyb těla a jeho části (chůze, běh, poskoky,
obraty, pohyby různých částí těla)
- Tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem
- Tance založené na taneční chůzi a běhu
Úpoly
- Přetahy a přetlaky
Atletika

Pojmy

- Ví, že cvičení s hudbou či zpěvem přináší radost
- Umí pojmenovat základní postoje, pohyby, kroky, tance
- Zvládá základní estetické držení těla
- Umí vyjádřit jednoduchou melodii, rytmus a hlasitost doprovodu pohybem
- Umí 2-3 základní tanečky založené na taneční chůzi a běhu

- Zná základní pojmy související s během, skokem, hodem

- Pojmy týkající se běhů, skoků, hodů

Běh

- Rychlý běh na 20 – 60 m

- Zvládá základní techniku běhu
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

- Motivovaný běh v terénu až do 10 minut
- Základy nízkého a polovysokého startu

Skok

- Skok do dálky z rozběhu

- Zvládá základní techniku skoku do dálky

- Hod míčkem z místa, z chůze
Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti
- Základní pojmy související s hrami a náčiním
- Základní pravidla osvojovaných her
- Pohybové hry pro zdokonalování nových pohybových dovedností;
soutěživé; kontaktní
Plavání
-bezpečnost, hygiena
-dýchání, potápění, splývání na břiše i na zádech
-plavecké techniky, nácvik jednotlivých plaveckých prvků
-plavecké styly – prsa, kraul, znak
-názvosloví
-hry ve vodě

- Zvládá základní techniku hodu míčkem

Hod

Sportovní hry
- Základní pojmy spojené s činnostmi, náčiním,…
- Držení míče jednoruč a obouruč
- Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti
- Základní přihrávky rukou a nohou

- Ví, že hra přináší radost
- Zná některé pohybové hry a jejich pravidla, hraje je i mimo TV
- Umí k pohybové hře využít i hračky a jiné předměty

-dodržuje pravidla chování, bezpečnosti a hygieny v rámci výuky v plaveckém
bazénu, seznamuje se s prostředím plaveckého bazénu, dodržuje hygienu plavání
-zvládá základní plavecké dovednosti i základy vybraných plaveckých technik
- bezpečně zvládá jednu vybranou plaveckou techniku
- uvědomuje si případné nebezpečí

- Zná pojmy používaného náčiní, osvojované dovednosti,…
- Zvládá základní způsoby házení a chytání míče odpovídající velikosti a hmotnosti
- Chápe činnosti s míčem jako vhodné a emotivní činnosti a využívá je
v pohybovém režimu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
-dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny
základní hygienické návyky při pohybových aktivitách
-reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti
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Obsah učiva

Předmět:
Ročník:

Očekávané výstupy
- projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám
- zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních
předpokladů

TĚLESNÁ VÝCHOVA
2.ročník
Obsah učiva

Komunikace, organizace, hygiena, bezpečnost
- Význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu žáka
- Vhodné množství pohybu a jeho rozložení během dne
- Smluvené povely, signály, znamení gesta,…
- Základní zásady bezpečného pohybu a chování pro TV a sportu
- První pomoc při drobných poraněních, přivolání pomoci
- Příprava pro pohybovou činnost (oblečení, obutí,…)
- Pravidelné mytí po pohybových aktivitách
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
- Základní pojmy spojené s druhy cvičení, základní polohy a pohyby

Očekávané výstupy
- Ví, že pohyb je zdravý
- Ví, že by měl cvičit 2 – 3 hodiny denně
- Umí reagovat na základní pokyny, signály a gesta učitele
- Zná základní pravidla chování při TV a sportu a řídí se jimi
- Dodržuje pravidla bezpečnosti v tělocvičně, na hřišti, v přírodě
- Umí ošetřit drobná poranění a přivolat pomoc
- Dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se
- Používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv

- Chápe, že různá cvičení mají různé účinky
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Obsah učiva
- Správné držení těla vsedě, vstoje, při zvedání břemen,…
- Příprava organismu pro různé pohybové činnosti
- Cvičení protahovací a napínací
- Cvičení dechová
- Cvičení kompenzační a relaxační
Gymnastika

Pojmy

Očekávané výstupy
- Zná zásady správného sezení, držení těla ve stoji
- Dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků
- Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou
- Zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a uvolnění
- Dbá na správné dýchání
- Zná kompenzační a relaxační cviky

- Základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy
používaného nářadí a náčiní

- Ví, že gymnastika napomáhá ke správnému držení těla
- Zná základní pojmy osvojovaných cviků, pojmenuje nářadí a náčiní

- Kotoul vpřed
- Kotoul vzad

- Umí kotoul vpřed
- Umí kotoul vzad
- Zvládne stoj na lopatkách

Akrobacie

Přeskok

- Průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z trampolínky
- Skoky prosté s odrazem snožmo z trampolínky
- Výskok do vzporu dřepmo na sníženou švédskou bednu odrazem
z trampolínky

- Umí prosté skoky snožmo z trampolínky a zvládá základy gymnastického odrazu

Hrazda

- Ručkování ve visu
- Průpravná cvičení pro přešvihy za shybu stojmo

Kladinka

- Chůze s dopomocí
Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec
- Základní pojmy spojené s hudebním a rytmickým doprovodem
- Soustředění na hudební a rytmický doprovod, vnímání a prožívání
rytmu, tempa a melodie
- Základní estetický pohyb těla a jeho části (chůze, běh, poskoky,
obraty, pohyby různých částí těla)
- Tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem

- Ví, že cvičení s hudbou či zpěvem přináší radost
- Umí pojmenovat základní postoje, pohyby, kroky, tance
- Zvládá základní estetické držení těla
- Umí vyjádřit jednoduchou melodii, rytmus a hlasitost doprovodu pohybem
- Umí 2-3 základní tanečky založené na taneční chůzi a běhu
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

- Tance založené na taneční chůzi a běhu
Úpoly
- Přetahy a přetlaky
Atletika

Pojmy

- Zná základní pojmy související s během, skokem, hodem

Běh

- Zvládá základní techniku běhu

Skok

- Zvládá základní techniku skoku do dálky

Hod

- Zvládá základní techniku hodu míčkem

- Pojmy týkající se běhů, skoků, hodů
- Rychlý běh na 20 – 60 m
- Motivovaný běh v terénu až do 10 minut
- Základy nízkého a polovysokého startu
- Skok do dálky z rozběhu
- Hod míčkem z místa, z chůze
Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti
- Základní pojmy související s hrami a náčiním
- Základní pravidla osvojovaných her
- Pohybové hry pro zdokonalování nových pohybových dovedností;
soutěživé a bojové; kontaktní
- Pohybové hry pro manipulaci s různým náčiním
Plavání
-bezpečnost, hygiena
-dýchání, potápění, splývání na břiše i na zádech
-plavecké techniky, nácvik jednotlivých plaveckých prvků
-plavecké styly – prsa, kraul, znak
-názvosloví
-hry ve vodě
Sportovní hry
- Základní pojmy spojené s činnostmi, náčiním,…
- Držení míče jednoruč a obouruč
- Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti

- Ví, že hra přináší radost
- Zná některé pohybové hry a jejich pravidla, hraje je i mimo TV
- Umí k pohybové hře využít i hračky a jiné předměty

-dodržuje pravidla chování, bezpečnosti a hygieny v rámci výuky v plaveckém
bazénu, seznamuje se s prostředím plaveckého bazénu, dodržuje hygienu plavání
-zvládá základní plavecké dovednosti i základy vybraných plaveckých technik
- bezpečně zvládá jednu vybranou plaveckou techniku
- uvědomuje si případné nebezpečí

- Zná pojmy používaného náčiní, osvojované dovednosti,…
- Zvládá základní způsoby házení a chytání míče odpovídající velikosti a hmotnosti
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Obsah učiva
- Základní přihrávky rukou a nohou

Očekávané výstupy
- Chápe činnosti s míčem jako vhodné a emotivní činnosti a využívá je
v pohybovém režimu

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
-dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny
základní hygienické návyky při pohybových aktivitách
-reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti
- projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám
- zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních
předpokladů

Předmět:
Ročník:

TĚLESNÁ VÝCHOVA
3.ročník
Obsah učiva

Očekávané výstupy
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Obsah učiva
Komunikace, organizace, hygiena, bezpečnost
- Význam přípravy organismu před cvičením
- Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport
- Základní pojmy spojené s činnostmi a prostředím
- Osobní hygiena při různých pohybových aktivitách
- Bezpečný pohyb a chování i méně známých prostorech
- Jednání fair play
- Škodlivý vliv kouření, pití alkoholu, používání drog na zdraví a
pohybovou výkonnost
- Ošetření větších poranění, přivolání lékaře
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
- Základní pojmy spojené s činnostmi, základními polohami a pohyby
- Správné držení těla při práci vsedě, vstoje, při zvedání břemen
- Konkrétní účinky jednotlivých druhů cviků
- Základní technika jednotlivých cviků
- Vhodné podmínky pro jednotlivé druhy cvičení
- Základní způsoby kontroly jednotlivých cvičení (zrcadlo, spolužák,…)
- Cvičení dechová, protahovací a napínací
- Rychlostně silová cvičení
Gymnastika

Pojmy

- Základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy
nářadí
- Průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly,
rychlosti a koordinace pohybů

Akrobacie

- Kotoul vpřed a jeho modifikace
- Kotoul vzad a jeho modifikace

Očekávané výstupy
- Ví, že pohyb pomáhá ke zdravému růstu

- Umí zásady fair play chování i chování v přírodě

- Umí ošetřit i větší poranění a přivolat lékaře

- Zná základní nevhodné činnosti, které ohrožují jeho zdraví
- Zná několik základních cviků a dovede je seřadit do ucelené sestavy (s pomocí
učitele)
- Dovede se soustředit a prožívat cvičení a přesné provedení pohybu

- Zvládá základní pojmy aktivně
- Ví, že gymnastika ze založena na přesném provádění pohybů

- Umí kotoul vpřed, vzad i ve vazbách
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

- Průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou

Přeskok

- Průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku
- Přeskok 2-4 dílů bedny odrazem z trampolínky
- Roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku, trampolínky

Hrazda

- Umí roznožku přes nářadí odpovídající

- Shyb stojmo – odrazem přešvih do vzporu vzadu stojmo – stoj

Kladinka

- Chůze bez dopomoci
Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec
- Názvy základních lidových a umělých tanců
- Základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, takt, melodie)
- Držení partnerů při různých tancích, vzájemné chování při tanci
- Základy cvičení s náčiním (šátek, míč,…)
- Základní taneční krok 2/4 , 3/4
- Základní tance založené na kroku poskočném, přísunném
Úpoly
- Pohybové činnosti průpravných úpolů
Atletika

Pojmy

- Zná názvy některých základních lidových a umělých tanců
- Dovede pohybem vyjadřovat výrazně rytmický a melodický doprovod
- Umí valčíkový a polkový krok
- Umí několik lidových tanců

- Základní disciplíny, části běžecké dráhy a skokanských sektorů,
pomůcky pro měření výkonů, úprava doskočiště
- Základní techniky běhů, skoků, hodů
- Startovní povely
- Průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti

- Zná aktivně základní osvojované pojmy
- Umí upravit doskočiště

- Rychlý běh do 60 m
- Vytrvalý běh do 1000 m na dráze
- Běh v terénu až do 15 minut
- Nízký start (na povel)

- Chápe význam vytrvalostního běhu pro rozvoj zdatnosti

- Skok do dálky s rozběhu

- Zvládá základní techniku skoku do výšky

Běh

Skok
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

- Skok do výšky skrčný z krátkého rozběhu

Hod

- Hod míčkem z rozběhu
- Spojení rozběhu s odhodem
Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti
- Základní pojmy související s funkcemi her, pravidly
- Zná minimálně 10-20 různých pohybových her
- Využití přírodního prostředí pro pohybové hry
- Umí pohybově vyjádřit předmět, bytost, zvíře, tvar, náladu
- Využití netradičního náčiní
- Variace her jednoho druhu
- Dovede samostatně vytvářet pohybové hry, hledat varianty her
- Pohybové hry soutěživé, bojové, kontaktní
Sportovní hry
- Základní pojmy činností, základní označení a vybavení hřišť, pravidla - Zná základní pojmy osvojovaných činností
her
- Zvládá konkrétní hry s pravidly
- Vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry
- Základní spolupráce ve hře
- Základní organizace utkání – losování, zahájení, počítání skóre,
- Uplatňuje zásady fair play
ukončení utkání
- Udržet míč pod kontrolou družstva
- Zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a umí je využít
- Pohyb s míčem a bez míče, zastavení
- Chytání míče jednoruč, obouruč
- Přihrávka jednoruč, obouruč
Plavání
-bezpečnost, hygiena
-dodržuje pravidla chování, bezpečnosti a hygieny v rámci výuky v plaveckém
-dýchání, potápění, splývání na břiše i na zádech
bazénu, seznamuje se s prostředím plaveckého bazénu, dodržuje hygienu plavání
-plavecké techniky, nácvik jednotlivých plaveckých prvků
-zvládá základní plavecké dovednosti i základy vybraných plaveckých technik
-plavecké styly – prsa, kraul, znak
- bezpečně zvládá jednu vybranou plaveckou techniku
-názvosloví
- uvědomuje si případné nebezpečí
-hry ve vodě
Turistika a pobyt v přírodě
- Základní pojmy spojené s vycházkami, výlety do přírody
- Způsob pohybu v terénu, chování v přírodě

- Umí se vhodně chovat v dopravních prostředcích
- Zvládá základní pohyb v mírně náročném terénu
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Obsah učiva
- Základy ochrany přírody
- První pomoc při závažnějších úrazech
- Aplikace znalostí z jiných předmětů (stopy zvěře, druhy rostlin,…)

Očekávané výstupy
- Umí se chovat ohleduplně k přírodě
- Dovede ošetřit i větší poranění

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
-dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny
základní hygienické návyky při pohybových aktivitách
-reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti
- projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohybovým aktivitám
- zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individuálních
předpokladů
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Předmět:
Ročník:

TĚLESNÁ VÝCHOVA
4.ročník
Obsah učiva

Komunikace, organizace, hygiena, bezpečnost
- Význam přípravy organismu před cvičením
- Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport
- Základní pojmy spojené s činnostmi a prostředím
- Osobní hygiena při různých pohybových aktivitách
- Bezpečný pohyb a chování i méně známých prostorech
- Jednání fair play
- Škodlivý vliv kouření, pití alkoholu, používání drog na zdraví a
pohybovou výkonnost
- Ošetření větších poranění, přivolání lékaře
- Základní zdroje informací o TV a sportu
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
- Základní pojmy spojené s činnostmi, základními polohami a pohyby
- Správné držení těla při práci vsedě, vstoje, při zvedání břemen
- Konkrétní účinky jednotlivých druhů cviků
- Základní technika jednotlivých cviků
- Vhodné podmínky pro jednotlivé druhy cvičení
- Cvičení dechová, protahovací a napínací
- Rychlostně silová cvičení, motivační, tvořivá, vytrvalostní cvičení
Gymnastika

Pojmy

- Základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy

Očekávané výstupy
- Ví, že pohyb pomáhá ke zdravému růstu

- Umí zásady fair play chování i chování v přírodě

- Umí ošetřit i větší poranění a přivolat lékaře
- Ví, kde je možné získat informace o TV a sportu

- Zná základní nevhodné činnosti, které ohrožují jeho zdraví
- Zná několik základních cviků a dovede se seřadit do ucelené sestavy (s pomocí
učitele)
- Dovede se soustředit a prožívat cvičení a přesné provedení pohybu

- Zvládá základní pojmy aktivně
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

nářadí
- Základní záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení
- Průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly,
rychlosti a koordinace pohybů

- Ví, že gymnastika ze založena na přesném provádění pohybů
- Umí poskytnout základní dopomoc a záchranu při cvičení

- Kotoul vpřed a jeho modifikace
- Kotoul vzad a jeho modifikace
- Průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou
- Stoj na rukou (s dopomocí)

- Umí kotoul vpřed, vzad i ve vazbách

Akrobacie

Přeskok

- Průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku
- Přeskok 2-4 dílů bedny odrazem z trampolínky
- Roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku, trampolínky
- Skrčka přes kozu (bedna) našíř odrazem z můstku, trampolínky

Hrazda

- Umí stoj na rukou (s dopomocí) i ve vazbách s kotouly

- Umí roznožku přes nářadí odpovídající
- Umí skrčku přes nářadí odpovídající

- Shyb stojmo – odrazem přešvih do vzporu vzadu stojmo – stoj
- Shyb stojmo – přešvihy do svisu střemhlav

Kladinka

- Chůze bez dopomoci
Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec
- Názvy základních lidových a umělých tanců
- Zná názvy některých základních lidových a umělých tanců
- Základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, takt, melodie) - Dovede pohybem vyjadřovat výrazně rytmický a melodický doprovod
- Držení partnerů při různých tancích, vzájemné chování při tanci
- Základy cvičení s náčiním (šátek, míč,…)
- Základní taneční krok 2/4 , 3/4
- Umí valčíkový a polkový krok
- Základní tance založené na kroku poskočném, přísunném, přeměnném - Umí několik lidových tanců
Úpoly
- Pohybové činnosti průpravných úpolů
Atletika

Pojmy

- Základní disciplíny, části běžecké dráhy a
- Zná aktivně základní osvojované pojmy
skokanských sektorů, pomůcky pro měření výkonů, úprava doskočiště - Umí upravit doskočiště
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Obsah učiva
- Základní techniky běhů, skoků, hodů
- Startovní povely
- Průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti
- Základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů

Běh

- Rychlý běh do 60 m
- Vytrvalý běh do 1000 m na dráze
- Běh v terénu až do 15 minut
- Nízký start (na povel), polovysoký start
- Běžecká abeceda

Očekávané výstupy
- Umí vydat povely pro start
- Umí změřit a zapsat výkony v osvojovaných disciplínách

- Chápe význam vytrvalostního běhu pro rozvoj zdatnosti

Skok

- Skok do dálky s rozběhu
- Skok do výšky skrčný a střižný z krátkého rozběhu

Hod

- Zvládá základní techniku skoku do výšky

- Hod míčkem z rozběhu
- Spojení rozběhu s odhodem
Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti
- Základní pojmy související s funkcemi her, pravidly
- Zná minimálně 10-20 různých pohybových her
- Využití přírodního prostředí pro pohybové hry
- Umí pohybově vyjádřit předmět, bytost, zvíře, tvar, náladu
- Využití netradičního náčiní
- Variace her jednoho druhu
- Dovede samostatně vytvářet pohybové hry, hledat varianty her
- Pohybové hry soutěživé, bojové, kontaktní
Sportovní hry
- Základní pojmy činností, základní označení a vybavení hřišť, pravidla - Zná základní pojmy osvojovaných činností
her
- Zvládá konkrétní hry s pravidly
- Vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry
- Základní spolupráce ve hře
- Základní organizace utkání – losování, zahájení, počítání skóre,
- Uplatňuje zásady fair play
ukončení utkání
- Udržet míč pod kontrolou družstva
- Zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a umí je využít
- Pohyb s míčem a bez míče, zastavení
- Chytání míče jednoruč, obouruč
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Obsah učiva
- Přihrávka jednoruč, obouruč
- Průpravné sportovní hry (mini fotbal, mini basketbal, miniházená)
- Vedení míče (driblingem, nohou)
Plavání
-bezpečnost, hygiena
-dýchání, potápění, splývání na břiše i na zádech
-plavecké techniky, nácvik jednotlivých plaveckých prvků
-plavecké styly – prsa, kraul, znak
-názvosloví
-hry ve vodě
Turistika a pobyt v přírodě
- Základní pojmy spojené s vycházkami, výlety do přírody
- Způsob pohybu v terénu, chování v přírodě
- Základy ochrany přírody
- První pomoc při závažnějších úrazech
- Aplikace znalostí z jiných předmětů (stopy zvěře, druhy rostlin,…)
- Orientace podle mapy a buzoly
- Osobní lékárnička s KPZ
- Základní dovednosti spojené s tábořením

Očekávané výstupy
- Umí střílet na koš jednoruč (obouruč), na branku vnitřním nártem

-dodržuje pravidla chování, bezpečnosti a hygieny v rámci výuky v plaveckém
bazénu, seznamuje se s prostředím plaveckého bazénu, dodržuje hygienu plavání
-zvládá základní plavecké dovednosti i základy vybraných plaveckých technik
- bezpečně zvládá jednu vybranou plaveckou techniku
- uvědomuje si případné nebezpečí

- Umí se vhodně chovat v dopravních prostředcích
- Zvládá základní pohyb v mírně náročném terénu
- Umí se chovat ohleduplně k přírodě
- Dovede ošetřit i větší poranění
- Dovede se orientovat podle mapy a buzoly (s pomocí učitele)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do denního režimu
-zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním
svalovým oslabením
-zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a
schopností
-uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a
bezpečné pohybové činnosti
-reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti
-dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play
- zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla
- zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i
uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění
únavy
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Obsah učiva

Předmět:
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Ročník:

Očekávané výstupy

5.ročník

Obsah učiva

Očekávané výstupy

141

Obsah učiva
Komunikace, organizace, hygiena, bezpečnost
- Význam přípravy organismu před cvičením
- Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport
- Základní pojmy spojené s činnostmi a prostředím
- Osobní hygiena při různých pohybových aktivitách
- Bezpečný pohyb a chování i méně známých prostorech
- Jednání fair play
- Škodlivý vliv kouření, pití alkoholu, používání drog na zdraví a
pohybovou výkonnost
- Ošetření větších poranění, přivolání lékaře
- Základní zdroje informací o TV a sportu
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
- Základní pojmy spojené s činnostmi, základními polohami a pohyby
- Správné držení těla při práci vsedě, vstoje, při zvedání břemen
- Konkrétní účinky jednotlivých druhů cviků
- Základní technika jednotlivých cviků
- Vhodné podmínky pro jednotlivé druhy cvičení
- Cvičení dechová, protahovací, napínací, napínací
- Rychlostně silová cvičení, motivační, tvořivá, vytrvalostní,
kompenzační cvičení
Gymnastika

Očekávané výstupy
- Ví, že pohyb pomáhá ke zdravému růstu

- Umí zásady fair play chování i chování v přírodě

- Umí ošetřit i větší poranění a přivolat lékaře
- Ví, kde je možné získat informace o TV a sportu

- Zná základní nevhodné činnosti, které ohrožují jeho zdraví
- Zná několik základních cviků a dovede se seřadit do ucelené sestavy (s pomocí
učitele)
- Dovede se soustředit a prožívat cvičení a přesné provedení pohybu

Pojmy

- Základní cvičební polohy, postoje, pohyby paží, nohou, trupu, názvy - Zvládá základní pojmy aktivně
nářadí
- Ví, že gymnastika ze založena na přesném provádění pohybů
- Základní záchrana a dopomoc při gymnastickém cvičení
- Umí poskytnout základní dopomoc a záchranu při cvičení
- Průpravná cvičení pro ovlivňování pohyblivosti, obratnosti, síly,
rychlosti a koordinace pohybů

Akrobacie

- Kotoul vpřed (vzad) a jeho modifikace
- Průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou
- Stoj na rukou (s dopomocí)

- Umí kotoul vpřed, vzad i ve vazbách
- Umí stoj na rukou (s dopomocí) i ve vazbách s kotouly
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

- Akrobatické kombinace

Přeskok

- Průpravná cvičení pro nácvik gymnastického odrazu z můstku
- Přeskok 2-4 dílů bedny odrazem z trampolínky
- Roznožka přes kozu našíř odrazem z můstku, trampolínky
- Skrčka přes kozu (bedna) našíř odrazem z můstku, trampolínky

- Umí roznožku přes nářadí odpovídající
- Umí skrčku přes nářadí odpovídající

- Shyb stojmo – odrazem přešvih do vzporu vzadu stojmo – stoj
- Shyb stojmo – přešvihy do svisu střemhlav
- Ze svisu stojmo – náskok do vzporu - sešin

- Umí i kombinaci cviků

Hrazda

Kladinka

- Chůze bez dopomoci
Rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec
- Názvy základních lidových a umělých tanců
- Zná názvy některých základních lidových a umělých tanců
- Základní hudebně pohybové vztahy (rytmus, tempo, takt, melodie) - Dovede pohybem vyjadřovat výrazně rytmický a melodický doprovod
- Držení partnerů při různých tancích, vzájemné chování při tanci,
- Nestydí se při tanci se žákem opačného pohlaví
estetický pohyb těla
- Snaží se o samostatně o estetické držení těla
- Základy cvičení s náčiním (šátek, míč,…)
- Umí poznat hezký a nezvládnutý pohyb
- Základní taneční krok 2/4 , 3/4
- Umí valčíkový a polkový krok
- Základní tance založené na kroku poskočném, přísunném, přeměnném - Umí několik lidových tanců
Úpoly
- Pohybové činnosti průpravných úpolů
Atletika

Pojmy

- Základní disciplíny, části běžecké dráhy a skokanských sektorů,
pomůcky pro měření výkonů, úprava doskočiště
- Základní techniky běhů, skoků, hodů
- Startovní povely
- Průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti
- Základní způsoby měření a zaznamenávání výkonů

Běh

- Zná aktivně základní osvojované pojmy
- Umí upravit doskočiště
- Umí vydat povely pro start
- Umí změřit a zapsat výkony v osvojovaných disciplínách

- Rychlý běh do 60 m
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Obsah učiva
- Vytrvalý běh do 1000 m na dráze
- Běh v terénu až do 15 minut
- Nízký start (na povel), polovysoký start
- Běžecká abeceda, štafetový běh

Skok

- Skok do dálky s rozběhu, rozměření rozběhu
- Skok do výšky skrčný a střižný z krátkého rozběhu

Hod

- Hod míčkem z rozběhu
- Spojení rozběhu s odhodem
Pohybové hry a netradiční pohybové činnosti
- Základní pojmy související s funkcemi her, pravidly
- Využití přírodního prostředí pro pohybové hry
- Využití netradičního náčiní
- Variace her jednoho druhu
- Pohybové hry soutěživé, bojové, kontaktní
Sportovní hry
- Základní pojmy činností, základní označení a vybavení hřišť,
pravidla her
- Vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry
- Základní spolupráce ve hře
- Základní organizace utkání – losování, zahájení, počítání skóre,
ukončení utkání
- Udržet míč pod kontrolou družstva
- Pohyb s míčem a bez míče, zastavení
- Chytání míče jednoruč, obouruč
- Přihrávka jednoruč, obouruč
- Průpravné sportovní hry (mini fotbal, mini basketbal, miniházená)
- Vedení míče (driblingem, nohou)
Plavání
-bezpečnost, hygiena
-dýchání, potápění, splývání na břiše i na zádech

Očekávané výstupy
- Chápe význam vytrvalostního běhu pro rozvoj zdatnosti
- Umí připravit start k běhu
- Zná princip štafetového běhu

- Zvládá základní techniku skoku do výšky

- Zná minimálně 10-20 různých pohybových her
- Umí pohybově vyjádřit předmět, bytost, zvíře, tvar, náladu
- Dovede samostatně vytvářet pohybové hry, hledat varianty her

- Zná základní pojmy osvojovaných činností
- Zvládá konkrétní hry s pravidly

- Uplatňuje zásady fair play
- Zvládá elementární herní činnosti jednotlivce a umí je využít

- Umí střílet na koš jednoruč (obouruč), na branku vnitřním nártem

-dodržuje pravidla chování, bezpečnosti a hygieny v rámci výuky v plaveckém
bazénu, seznamuje se s prostředím plaveckého bazénu, dodržuje hygienu plavání
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Obsah učiva
-plavecké techniky, nácvik jednotlivých plaveckých prvků
-plavecké styly – prsa, kraul, znak
-názvosloví
-hry ve vodě
Turistika a pobyt v přírodě
- Základní pojmy spojené s vycházkami, výlety do přírody
- Způsob pohybu v terénu, chování v přírodě
- Základy ochrany přírody
- První pomoc při závažnějších úrazech
- Aplikace znalostí z jiných předmětů (stopy zvěře, druhy rostlin,…)
- Orientace podle mapy a buzoly
- Osobní lékárnička s KPZ
- Základní dovednosti spojené s tábořením

Očekávané výstupy
-zvládá základní plavecké dovednosti i základy vybraných plaveckých technik
- bezpečně zvládá jednu vybranou plaveckou techniku
- uvědomuje si případné nebezpečí

- Umí se vhodně chovat v dopravních prostředcích
- Zvládá základní pohyb v mírně náročném terénu
- Umí se chovat ohleduplně k přírodě
- Dovede ošetřit i větší poranění
- Dovede se orientovat podle mapy a buzoly (s pomocí učitele)
- Umí se připravit na turistickou akci, volit oblečení
- Zvládá základy stavby a likvidace tábořiště

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a začleňuje pohyb do denního režimu
-zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s vlastním
svalovým oslabením
-zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a
schopností
-uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a
bezpečné pohybové činnosti
-reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti
-dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play
- zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový projev a správné držení těla
- zvládá podle pokynu základní přípravu organismu před pohybovou činností i
uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění
únavy
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5.9
Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Vzdělávací předmět:

Člověk a svět práce
Pracovní činnosti
PRACOVNÍ ČINNOSTI

Charakteristika vyučovacího předmětu :
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Tomuto předmětu je věnovaná tato hodinová časová dotace:
1. ročník 1 hodiny týdně
2.- 5. ročník 2 hodiny týdně.
Některé pracovní činnosti prolínají i ostatními předměty – Prvouka, Estetická výchova,
Matematika, Tělesná výchova (stříhání, ohýbání, překládání papíru, oblékání...). Žáci získávají základní přehled a pracovní návyky potřebné k
běžnému životu.
Důležitá je příprava žáků na budoucí povolání.
Realizace vzdělávacího obsahu probíhá ve většině případů ve třídě. Práce pěstitelské se realizují ve třídě a na školním pozemku.
1. ročník – rozvíjet návyky z mateřské školy, zdokonalování v sebeobsluze, svlékání a oblékání bez pomoci, rozepínání a zapínání knoflíků, zipů,
obouvání a zouvání, zavazování a rozvazování tkaniček, udržování pořádku na svém pracovním místě ve třídě, pravidelná příprava
pomůcek na vyučování
2. ročník – navazovat na poznatky z 1. třídy, jednoduché činnosti se nahrazují obtížnějšími, je kladen důraz na větší přesnost, učit se lépe organizovat
svou práci, dbát na větší bezpečnost při práci, spolupracovat při různých činnostech.
3. ročník – upevňovat a prohlubovat získané dovednosti, vědomosti a návyky, zvykat si na samostatnou práci, zvyšovat úroveň spolupráce, seznamovat
se s možnostmi různých způsobů pracovní činnosti
4. ročník – upevňovat poznatky z nižších ročníků, udržovat pořádek na svém místě, dodržovat dané postupy, učit se větší samostatnosti, umět
zhodnotit výsledek pracovní činnosti, dodržovat bezpečnost, hygienu, údržba oblečení a obuvi
5. ročník – umět pracovat dle návodu, dle daného postupu, využít svou fantazii a nápady, samostatně objektivně zhodnotit výsledky své práce, učit se
ekonomicky a ekologicky myslet
Do vyučovacího předmětu Pracovní činnosti jsou zařazena průřezová témata. (viz tabulka)
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Výchovné a vzdělávací strategie:
Kompetence k řešení problému – učitel zadává úkoly, pokusy tak, aby žáci využili vlastní úsudek a zkušenost a naplánovali způsob řešení
problému, sledovali vlastní pokrok při sebezdokonalování.
Kompetence sociální – učitel volí práci ve skupinách, kde žáci vytváří a dodržují pravidla práce v týmu, čerpají poučení z toho, co druzí dělají.
Žáci jsou vedeni k pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.
Kompetence k učení – učitel zadává úkoly obecně užívanými termíny, vede žáky k samostatnému pozorování a experimentování, k porovnávání
výsledků práce.
Kompetence komunikativní – učitel učí žáky využívat získané dovednosti k vytváření vztahu potřebnému k plnohodnotnému soužití a vede je ke
kvalitní spolupráci s ostatními.
Kompetence pracovní – učitel vede žáky, aby využívali bezpečně a účinně nástroje a materiály, využívali znalosti v jednotlivých oblastech k
přípravě na svou budoucnost.
Kompetence občanské - učitel vede žáky k respektování druhého, vede je k zodpovědnosti a ochraně svého zdraví i zdraví ostatních.
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Předmět:
Ročník:

PRACOVNÍ ČINNOSTI
1.ročník
Obsah učiva

Práce s drobným materiálem
- Papír

- Přírodniny
- Textil
- Modelovací hmota
Konstrukční činnosti
Pěstitelské činnosti
Příprava pokrmů

Očekávané výstupy
- Umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat a skládat papír
- Vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru
- Dovede navlékat, aranžovat, třídit při sběru přírodní materiál
- Pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
- Umí stříhat textil a nalepit textilii
- Umí válet, hníst, ohýbat, dělit na části, přidávat, ubírat
- Dovede sestavovat stavebnicové prvky
- Umí montovat a demontovat stavebnici
- Zná základy péče o pokojové květiny – otírání listů, zalévání
- Zná základy správného stolování a společenského chování

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
-pracuje podle slovního návodu a předlohy
-zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
-provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho
výsledky
-pečuje o nenáročné rostliny
-upraví stůl pro jednoduché stolování
-chová se vhodně při stolování
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Předmět:
Ročník:

PRACOVNÍ ČINNOSTI
2.ročník
Obsah učiva

Práce s drobným materiálem
- Papír, karton

- Přírodniny

- Textil

- Modelovací hmota
Konstrukční činnosti
Pěstitelské činnosti

Příprava pokrmů

Očekávané výstupy
- Umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat a skládat papír
- Vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru
- Dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit při sběru přírodní
materiál
- Pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
- Umí navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil
- Naučí se zadní steh
- Umí přišít knoflíky
- Umí slepit textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek
- Umí hníst, válet, přidat, ubrat, ohýbat, dělit na části, sušit
- Dovede sestavovat stavebnicové prvky
- Umí montovat a demontovat stavebnici
- Zná základy péče o pokojové květiny – otírání listů, zalévání, kypření
- Umí zasít semena
- Provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování
- Chová se vhodně při stolování
- Připraví tabuli pro jednoduché stolování
- Připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně)

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
-pracuje podle slovního návodu a předlohy
-zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
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Obsah učiva

Předmět:
Ročník:

Očekávané výstupy
-provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho
výsledky
-pečuje o nenáročné rostliny
-upraví stůl pro jednoduché stolování
-chová se vhodně při stolování

PRACOVNÍ ČINNOSTI
3.ročník
Obsah učiva

Práce s drobným materiálem
- Vlastnosti materiálů, funkce a využití pracovních pomůcek a
nástrojů, jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových
zvyků
- Papír, karton

- Přírodniny

- Textil

Očekávané výstupy

- Umí mačkat, trhat, lepit, polepovat, stříhat, vystřihovat, překládat a skládat
papír
- Vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru
- Dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit při sběru přírodní
materiál
- Pracuje podle slovního návodu nebo předlohy
- Umí navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil
- Naučí se zadní steh
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

- Modelovací hmota
Konstrukční činnosti
- Práce se stavebnicemi
Pěstitelské činnosti
- Základní podmínky pro pěstování rostlin (i pokojových), pěstování
ze semen v místnosti
Příprava pokrmů
- Základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, jednoduchá
úprava stolu, pravidla správného stolování

- Umí přišít knoflíky
- Umí slepit textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek
- Umí hníst, válet, přidat, ubrat, ohýbat, dělit na části, sušit
- Dovede sestavovat stavebnicové prvky
- Umí montovat a demontovat stavebnici
- Zná základy péče o pokojové květiny – otírání listů, zalévání, kypření
- Umí zasít semena
- Provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování
- Orientuje se v základním vybavení kuchyně
- Chová se vhodně při stolování
- Připraví tabuli pro jednoduché stolování
- Připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně)
- Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a
pomůckami; vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i
netradičních materiálů
-pracuje podle slovního návodu a předlohy
-zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi
-provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho
výsledky
-pečuje o nenáročné rostliny
-upraví stůl pro jednoduché stolování
-chová se vhodně při stolování

Předmět:

PRACOVNÍ ČINNOSTI
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Ročník:

4.ročník
Obsah učiva

Práce s drobným materiálem
- Vlastnosti materiálů, funkce a využití pracovních pomůcek a
nástrojů, jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových
zvyků
- Papír, karton
- Přírodniny

- Textil

- Modelovací hmota
- Dřevo (RU)
- Kov (RU)
Konstrukční činnosti
- Práce se stavebnicemi – plošnými, konstrukčními, prostorovými
- Práce s návodem
Pěstitelské činnosti
- Základní podmínky pro pěstování rostlin (i pokojových), pěstování
ze semen v místnosti

Očekávané výstupy

- Dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat
- Vytváří prostorové konstrukce
- Seznámí se se základy aranžování a využití samorostů
- Seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky lidových tradic
- Udržuje pořádek na pracovním místě
- Zvládne různé druhy stehu – přední, zadní, ozdobný
- Udržuje pořádek na svém pracovním místě, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu
- Umí hníst, válet, přidat, ubrat, ohýbat, dělit na části, sušit, vařit
- Vypaluje do dřeva, konstrukce ze špejlí
- Tvaruje kovové fólie a dráty, ryje, vyhlazuje

- Umí montovat a demontovat stavebnici
- Dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky
- Pracuje podle slovního návodu, předlohy
- Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
- Zná základy péče o pokojové květiny
- Zná rozdíl mezi setím a sázením
- Umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje, nářadí
- Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné rostliny
- Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

Příprava pokrmů

152

Obsah učiva
- Základní vybavení kuchyně, výběr a nákup
potravin, jednoduchá úprava stolu, pravidla
správného stolování

Očekávané výstupy
- Orientuje se v základním vybavení kuchyně
- Seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené kuchyně
- Zná pravidla správného stolování a společenského chování
- Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první
pomoc při úrazu
- Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu
-využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii
-volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
-udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při drobném poranění
-provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
-pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
-udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu
- užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky
-dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin
-ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí
pěstitelská pozorování
-volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
-dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu na
zahradě
-uvede základní vybavení kuchyně
-připraví samostatně jednoduchý pokrm
-dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování
-udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
- uplatňuje zásady správné výživy
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Předmět:
Ročník:

PRACOVNÍ ČINNOSTI
5.ročník
Obsah učiva

Práce s drobným materiálem
- Vlastnosti materiálů, funkce a využití pracovních pomůcek a
nástrojů, jednoduché pracovní postupy, využití tradic a lidových
zvyků
- Papír, karton
- Přírodniny

Očekávané výstupy

- Dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat
- Vytváří prostorové konstrukce
- Seznámí se se základy aranžování a využití samorostů
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Obsah učiva
- Textil

- Modelovací hmota
- Dřevo (RU)
- Kov (RU)
Konstrukční činnosti
- Práce se stavebnicemi – plošnými, konstrukčními, prostorovými
- Práce s návodem
- Práce s předlohou a s jednoduchým náčrtem

Pěstitelské činnosti
- Základní podmínky pro pěstování rostlin , (i pokojových), pěstování
ze semen v místnosti

Příprava pokrmů
- Základní vybavení kuchyně, výběr a nákup potravin, jednoduchá
úprava stolu, pravidla správného stolování

Očekávané výstupy
- Seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky lidových tradic
- Zvládne různé druhy stehu – přední, zadní, ozdobný
- Udržuje pořádek na svém pracovním místě, zásady hygieny a bezpečnosti práce,
poskytne první pomoc při úrazu
- Umí háčkovat

- Umí hníst, válet, přidat, ubrat, ohýbat, dělit na části, sušit
- Vytváří konstrukce ze špejlí
- Tvaruje dráty, ryje, vyhlazuje

- Umí montovat a demontovat stavebnici
- Dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky - Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého schématu
- Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

- Zná základy péče o pokojové květiny
- Zná rozdíl mezi setím a sázením
- Zná množení rostlin odnožemi a řízkováním
- Seznámí se s rostlinami jedovatými, rostlinami jako drogy, alergiemi
- Vede pěstitelské pokusy a pozorování
- Umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje, nářadí
- Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
- Orientuje se v základním vybavení kuchyně
- Seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené i teplé kuchyně
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Obsah učiva

Očekávané výstupy
- Zná pravidla správného stolování a společenského chování
- Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
- Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu
-využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii
-volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
-udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při drobném poranění
-provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
-pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
-udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu
- užívá jednoduché pracovní nástroje a pomůcky
-dodržuje základní podmínky a užívá postupy pro pěstování vybraných rostlin
-ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská
pozorování
-volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
-dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu na
zahradě
-uvede základní vybavení kuchyně
-připraví samostatně jednoduchý pokrm
-dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování
-udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni
- uplatňuje zásady správné výživy
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5.10
Vzdělávací obor:
Vzdělávací předmět:

Volitelný předmět
KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

Charakteristika vyučovacího předmětu:
Obsahové, časové a organizační vymezení:
Volitelný předmět je vyučován ve 3. a 4. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.
Kompetence předmětu – Konverzace v anglickém jazyce:
- žák se neobává komunikovat anglicky, správně vyslovuje jednotlivá slova
- osvojuje si a rozšiřuje slovní zásobu
- ví, jakým alternativním způsobem vyhledat informace o učivu
- ví, jak používat názorné pomůcky
- je ochoten pomoci spolužákovi, pokud je osloven
- umí pracovat s vlastní chybou a chybou druhých
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Předmět:
Ročník:

VOLITELNÝ PŘEDMĚT- KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE
3. -4.ročník
Obsah učiva

- učivo 3. a 4. ročníku
- obsah učiva odpovídá obsahu učiva jednotlivých ročníků
-vzdělávací formy :
hry, soutěže
práce s chybou (korekce vlastních i spolužákových chyb)
praktická cvičení (ze života dítěte a rodiny)
tvorba cvičeních a modelových situacích
práce s výukovými programy (CD- romy) a interaktivními programy
(interaktivní tabule)
pracovní listy a jejich vlastní tvorba
práce ve dvojicích a skupinách

Očekávané výstupy
- zdokonaluje se v AJ (především v komunikaci)
- ovládá korekci vlastních i spolužákových chyb
- pracuje s chybou jako důležitou součástí učení
- kontrolu a sebekontrolu pojímá jakou součást procesu učení

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření:
žák
-rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou
výslovností
-rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně
setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
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Obsah učiva

Očekávané výstupy

5.11
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Osobnostní rozvoj

Sociální rozvoj

Morální rozvoj
Výchova demokratického občana (VDO)

číselné odkazy v ŠVP

- Žák vnímá, zapamatovává si a řeší problém, vnímá sebe a okolí jako
zdroj poznání, reguluje vlastní jednání i chování, s ohledem na svůj
věk si plánuje a organizuje svůj volný čas, efektivně hledá pomoc
při potížích.
- Oceňuje tvořivost a originalitu, je kritický k výsledkům své práce.
- Respektuje okolí, spolužáky, pečuje o dobré vztahy, umí pomoci,
podpořit činnost ve skupině-třídě.
- Aktivně naslouchá, používá verbální a nonverbální komunikaci.
- Orientuje se v různých komunikačních situacích – omluva, pozdrav,
prosba, řešení konfliktu, vysvětlování, žádost.
- Umí odmítnout bez pocitu viny.
- Zvládá i citlivé situace – prohra, podřízení se.
- Je odpovědný za své jednání a chování při konfliktních situací, má
povědomí o spolehlivosti a spravedlivosti.
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Osobnostní
a sociální
výchova
prolíná celým
výchovně –
vzdělávacím
procesem

č. 1

-

Občanská společnost a škola

-

Občan, občanská společnost a stát

Formy participace občanů v politickém
životě
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských
globálních souvislostech (VME)
- Evropa a svět nás zajímá
-

Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

-

Multikulturní výchova (MV)
Kulturní diference

-

Lidské vztahy

Etnický původ

- Respektuje školu jako partnera, aktivně se zapojuje do práce školy
a prezentuje kladně školu na veřejnosti.
- Zná svá práva, respektuje a spravedlivě hodnotí sebe i okolí.
- Respektuje minoritu a komunikuje s ní.
- Má pojem o základním systému samosprávy – obec-kraj-stát,
společenské organizace a jejich význam pro člověka
- Má základní povědomí o pojmu demokracie, zákon, právo

- Vnímá návštěvu Evropských států jako důležitou zkušenost, má
základní pojem o zahraničních zajímavostech, tradicích a
kulturních památkách.
- Vnímá postavení naší země v Evropě, typy evropské krajiny, život
Evropanů.
- Má povědomí o kořenech evropské civilizace.

- Žák respektuje druhého člověka s jeho odlišnostmi fyzickými i
duševními.
- Vnímá etnické skupiny jako přirozenou součást svého okolí.
- Toleruje ostatní a snaží se spolupracovat a být prospěšný v rámci
svých možností.
- Zná základní morální normy.
- Respektuje ostatní a podílí se na životě v kolektivu třídy.
- Vnímá odlišnosti různých etnik, respektuje jejich odlišnou kulturu.
- Chápe znalost cizího jazyka jako nezbytnou součást komunikace
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č. 2

č. 3

č. 4

č. 5

Multikulturalita
-

Princip sociálního smíru a solidarity

Enviromentální výchova (EV)
- Ekosystémy
- Základní podmínky života

Lidské aktivity a problémy životního
prostředí

Vztah člověka k prostředí

s cizími národy.
- Chápe potřeby minoritních skupin, vnímá předsudky vůči etnickým
skupinám jako zdroj dezinformací a konfliktů.

č. 4

- Rozlišuje a třídí společenstva živých organismů: les, pole, vodní
zdroje, město a vesnice, moře a tropický deštný prales.
- Chápe ovlivnění přírody zásahy člověka od vzniku až po dnešní
dobu.
- Chápe vodu, vzduch a půdu jako základní podmínky života na zemi.
- Má pojem o přírodních zdrojích surovin a energie včetně jejich
využití a dopadu jejich těžby na životní prostředí
- Umí vlastními slovy definovat význam zemědělství, dopravy a
průmyslu včetně dopadu jejich využívání na životní prostředí.
- Má základní přehled o důležitosti třídění odpadů a aktivně se na
třídění podílí ve škole i mimo školu.
- Orientuje se v způsobu třídění odpadů v obci, aktivně se podílí na
ochraně životního prostředí obce.

č. 6

č. 7

č. 8

Mediální výchova (MeV)
- Žák umí rozlišit reklamu a zábavu od informativního sdělení, fakt a
Kritické čtení a vnímání mediálních
fikcí
sdělení a interpretace vztahu mediálních
sdělení a reality
- Jednoduše vystihuje základy řazení zpráv a informací v médiích,
č. 9
Stavba mediálního sdělení a vnímání
chápe pojem výrazové prostředky ve vyjádření
autora sdělení
- Chápe postavení médií jako nedílnou součást informačního toku ve
Fungování a vliv médií ve společnosti
společnosti – vliv na chování a jednání lidí (reklamy, zprávy)
- Žák umí sestavit základní zprávu, oznámení, pozvánku pro stránce
Tvorba mediálního sdělení a práce
formální i grafické, využívá vhodné výrazové prostředky.
č. 10
v realizačním týmu
- Pracuje ve dvojici či v týmu na tvorbě školního časopisu nebo novin č. 11
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Přehled tematických okruhů průřezových témat – 1. stupeň (2. stupeň škola nemá)
Všechny tematické okruhy všech průřezových témat jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů

Tematické okruhy průřezových
témat

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOC. VÝCHOVA
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
Poznávání

TV, EV, ČJ, PRV, M

TV, EV, ČJ, PRV, M

Sebepoznání

TV, EV, ČJ, PRV, M

Seberegulace

EV, M, ČJ, TV

EV, PŘ,VL, M, ČJ,
TV

EV, PČ, M, PŘ,VL,
TV

PČ, ČJ, PRV, EV, TV ČJ, EV, TV

EV, PŘ,VL, PČ, ČJ,
TV

EV, PČ, ČJ, PŘ,VL,
TV

ČJ, M, TV, EV

TV, PČ, EV, ČJ, M

ČJ, EV, M, TV

EV, PČ, ČJ, TV,
PŘ,VL

EV, PČ, PŘ,VL, TV

Psychohygiena

EV, PRV, M, TV

PČ, ČJ, EV, M, TV

TV, EV, ČJ, PRV

TV, EV,PŘ,VL,PČ

TV, EV,PŘ,VL

Kreativita

TV,EV,ČJ,PRV,M,PČ TV, ČJ, PRV, M, PČ

TV, EV, ČJ, M, PČ

TV, EV, PŘ,VL

TV, EV, PŘ,VL, PČ

Poznávání lidí

TV,EV,ČJ,PRV

TV,EV,PRV,M

TV,EV,ČJ,PRV,PČ

TV,EV,ČJ,PŘ,VL

TV,EV,PŘ,VL

Mezilidské vztahy

TV,ČJ,PRV,PČ

TV,EV,ČJ,PRV

TV,EV,ČJ,PRV,PČ

TV,ČJ,PŘ,VL

TV,EV,ČJ,PŘ,VL,PČ

Komunikace

TV,EV,ČJ,PRV,M

TV,EV,ČJ,PRV

TV,EV,ČJ,M,PČ

TV,EV,ČJ,PŘ,VL,M,
PČ

TV,EV,ČJ,PŘ,VL,M,
PČ

Kooperace a kompetence

TV,ČJ,M

TV,ČJ,M

TV,EV,ČJ,PRV,PČ

TV,EV,ČJ,PŘ,VL

TV,EV,ČJ,PŘ,VL

TV,PRV,M

TV,EV,PRV,M

TV,EV,PRV

TV,EV,PŘ,VL

TV,EV,PŘ,VL

SOCIÁLNÍ ROZVOJ

MORÁLNÍ ROZVOJ
Řešení problémů

162

TV

TV,PRV

TV,EV

TV,PRV,PČ

TV,PRV,PČ

Občanská společnost a škola

M,TV,PČ

EV,M,PČ,TV

PRV,M,TV,PČ

TV,EV,PŘ,VL,PČ

TV,EV,PŘ,VL,PČ

Občan, společnost, stát

TV

PRV.M,TV

M,TV,PČ

TV,EV,PŘ,VL,M,PČ

TV,EV,PŘ,VL,M,PČ

TV

TV

Hodnoty, postoje
VÝCHOVA DEMOKRAT. OBČANA

Formy participace v polit. životě
TV,PRV

TV

TV

PŘ,VL,TV

PŘ,VL,TV

Evropa a svět nás zajímá

EV,PRV,TV

EV,TV

EV,ČJ,TV

ČJ,PŘ,VL,TV

ČJ,PŘ,VL,TV

Objevujeme Evropu a svět

TV

EV,TV

EV,TV

M,ČJ,PŘ,VL,TV

TV,M,EV,PŘ,VL

Jsme Evropané

TV

PRV,TV

PRV,TV

ČJ,EV,TV

EV,PŘ,VL

EV

M,EV,PŘ,PČ

M,EV,PŘ

M,TV

PŘ,M,EV,TV

PŘ,M,EV,TV

EV,PŘ,PČ

EV,PŘ

TV

TV

PČ,PŘ,TV

EV

TV

PŘ,TV

Principy demokracie
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROP.
A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

MULTIKULTURNÍ VÝCH.
Kulturní diference
Lidské vztahy

PRV, TV

PRV,TV

Etnický původ

PRV

PRV

Multikulturalita

TV

PRV,TV

Princip soc. smíru, solidarity
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCH.
Ekosystémy

PRV,M,TV

EV,TV

PRV,EV,TV

TV,PŘ

PŘ,TV

Základní podmínky života

PRV,TV,PČ

PRV,EV,TV,PČ

PRV,EV,TV,PČ

PČ,PŘ,TV

PŘ,TV,PČ

Lidské aktivity, problémy živ. prostředí

M,TV

PRV,TV

EV,TV

M,PŘ,VL,TV

M,TV,PŘ,VL

Vztah člověka a prostředí

PČ,EV,PRV,TV,M

M,PČ,EV,PRV,TV

PČ,PRV,EV,M,TV

PČ,EV,PŘ,VL,TV

PČ,EV,PŘ,VL,TV

PRV,TV

TV

TV

M,EV,TV

M,ČJ,PŘ,VL,TV

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediál. sdělení
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Interpretace vztahu mediál. sdělení a
reality

PRV,ČJ

ČJ,PŘ,VL

PŘ,VL

ČJ

ČJ

ČJ

Stavba mediálních sdělení

M

Vnímání autora mediálních sdělení

EV

EV,M

ČJ,EV

ČJ

ČJ,PŘ,VL

Fungování a vliv médií ve společnosti

PRV,TV

EV,M,TV

EV,TV

ČJ,EV,TV

ČJ,TV,EV,PŘ,VL

ČJ

PŘ,VL

TV

TV

Tvorba mediálních sdělení
Práce v realizačním týmu

TV

PRV,TV
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EV,TV

