6. Učební osnovy
6.1. Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím
procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům
všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a
literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk.
Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní
jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech
vzdělávání.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení
(mluvená i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě
přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky,
prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve
škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí
posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné
podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se
vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní
názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně
získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a
produkce literárního textu.
Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické
výchovy, zařazené jako doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
 chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní
vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako
důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání
 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje
pro rozvoj osobního i kulturního bohatství
 vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k
získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů
 zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení
pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace
 samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a
literárními prameny i s texty různého zaměření
 získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako
prostředku prosazení sebe sama
 individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k
rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém
textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání
Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní
(lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost
sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové
kompetence jazykové výuky.

6.1.1. Český jazyk a literatura
Budeme vyučovat v učebnách budovy ZŠ v 1. až 5. ročníku.
v oblasti vzdělávání budeme směrovat k tomu, aby žák chápal jazyk jako svébytný historický
jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. Budeme u žáků rozvíjet pozitivní
vztah k mateřskému jazyku. Povedeme je k postupnému osvojování jazyka jako
mnohotvárného bohatého prostředku k získávání a předávání informací. Naším cílem je, aby
žák uměl sdělit své prožitky, postřehy a názory. Zaměříme se na zvládnutí běžných pravidel
mezilidské komunikace, získání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a kultivovaný
projev. Naučíme žáky vyhledávat informace z mnoha zdrojů, pracovat s texty různého
zaměření. Chceme rozvíjet pozitivní vztah k literatuře, ke sdílení čtenářských zážitků.
Předmět je rozdělen v 1. a 2. ročníku do 3 celků:
1.Jazykové vyučování /JV/
2. Psaní /PS/
3. Čtení a literární výchova /ČT/ a /LV/
Předmět je rozdělen ve 3. - 5. ročníku do 2 celků:
1. Jazykové vyučování /JV/
2. Literární výchova a čtení /LV/ a /ČT/
ročník
dotace
povinnost
(skupina)
dotace
skupiny

1. ročník
8

2. ročník
9

3. ročník
8

4. ročník
7

5. ročník
7

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný
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JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ




výstupy

učivo

JV: tvoří smysluplné věty

Tvoření vět

pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí

PSANÍ
výstupy

učivo

PS: sedí při psaní

Správné sezení při psaní
Správný úchop

PS: drží správně psací potřeby
PS: má dostatečně uvolněnou ruku
PS: píše psací písmena malá i velká

Uvolňovací cviky
Nácvik malých a velkých písmen
Psaní slov

PS: píše slova i věty
PS: dokáže přepsat tiskací písmo do psací
podoby
PS: zvládá psaní diktátu slov a jednoduchých
vět

Psaní krátkých vět
Přepis tiskacího písma do psací podoby
Opis psacího písma
Psaní podle diktátu – písmena, slabiky, slova,
krátké věty

ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA
ČT: HLÁSKY,PÍSMENA
výstupy

učivo

ČT: dokáže hlásky správně vyslovit a
přečíst,správně artikuluje

Hláska a písmeno
Správné čtení hlásek
Správná výslovnost hlásek, artikulace
Jazyková, sluchová, zraková příprava

ČT: SLABIKY,SLOVA
výstupy

učivo

ČT: skládá slabiky, slova

Analýza a syntéza slabiky
Čtení otevřených slabik
Čtení zavřených slabik
Vázané spojování slabik ve slově
Čtení a skládání slabik a slov

ČT: čte slabiky i slova

ČT: VĚTA
výstupy

učivo

ČT: zvládá čtení hlasité i tiché

Hlasité čtení vět
Tiché čtení vět
Intonace ve větě (otázka, rozkaz)
Čtení vět s porozuměním
Reprodukce věty

ČT: zvládá čtení věty
ČT: dokáže v mluveném projevu využít
intonaci
ČT: rozumí přečtené větě
ČT: dokáže zopakovat větu
ČT: KRÁTKÉ TEXTY
výstupy

učivo

ČT: zdokonaluje čtení plynulé

Čtení vět s porozuměním
Reprodukce věty a krátkého textu

ČT: čte s porozuměním
ČT: zvládá techniku mluveného projevu

Správná výslovnost a intonace při čtení

LV: ŘÍKANKY,POHÁDKY
výstupy

učivo

LV: dokáže dramatizovat jednoduchý text

Poslech pohádky
Vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy
Vyprávění krátkého příběhu nebo pohádky
Dramatizace jednoduchého textu
Recitace básně zpaměti – rytmus, rým

LV: dokáže vyprávět krátký příběh
LV: vypraví pohádku podle obrázkové
osnovy
LV: naučí se zpaměti básničku a dokáže ji
recitovat


Komentář: Návštěva knihovny, pasování na čtenáře – slavnostní akce
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JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ
výstupy

učivo

JV: rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk

Jazyk spisovný a nespisovný
Tvoření spisovných vět
Nácvik správného vyjadřování
Odpovědi na otázky
Slovní vyjádření vlastních pocitů a názorů
Vyprávění děje podle obrázkové osnovy
Pravidla slušného a zdvořilého chování –
dotaz, prosba, omluva
Nasloucháme druhým

JV: dokáže se spisovně vyjadřovat ve větách
JV: dokáže vyjádřit svůj názor, pocity
JV: dokáže naslouchat druhému
JV: vypráví děj podle obrázkové osnovy

PSANÍ
výstupy

učivo

PS: zvládne správné tvary písmen
abecedy,opis a přepis,dodržuje sklon písma

Hygienické a pracovní návyky při psaní
Procvičování malých a velkých psacích
písmen
Psaní číslic a znamének
Správné spojování písmen a slabik
Dodržování správných tvarů písmen a sklonu
písma
Čitelnou psaného projevu – úprava
Přepis básně
Opis slov, vět
Přepis slov, vět

PS: dodržuje požadavky na čitelnost,
úhlednost a celkovou úpravu projevu
PS: spojuje správně písmena, slabiky,
zachovává rozestup písmen
PS: dodržuje hygienické a pracovní návyky

pokrytí průřezových témat


ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA
výstupy

učivo

ČT: čte plynule s porozuměním jednoduché
texty nahlas i potichu

Čtení jednoduchých textů nahlas - intonace
Čtení jednoduchých textů potichu
Porozumění čtenému textu
Převyprávění čteného textu
Orientace v jednoduchém textu
Rozlišení poezie a prózy
Recitace básně
Dramatizace krátké pohádky
Ilustrace v dětské knize - seznámení

ČT: dbá na správnou intonaci
ČT: dokáže přečtený text vyprávět
ČT: dokáže se orientovat v textu čítanky a
jiném textu pro děti
ČT: všímá si spojitostí textu s ilustrací
LV: naslouchá četbě poezie i prózy
LV: recituje báseň
LV: rozlišuje poezii a prózu
LV: účastní se dramatizace pohádky






pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát

JV: VĚTY
výstupy

učivo

JV: pozná konec věty a začátek věty
následující

Začátek a konec věty
Druhy vět – znaménka
Správné použití interpunkce

JV: věty začíná velkým písmenem
JV: rozlišuje druhy vět - oznamovací, tázací,
rozkazovací, přací
JV: zná a správně používá interpunkční
znaménka
JV: dokáže seřadit věty v textu
JV: seznamuje se s větou jednoduchou a
souvětím

Řazení vět v textu
Seznámení s větou jednoduchou a souvětím
Tvoření vět

JV: tvoří věty ze slov
JV: SLOVA
výstupy

učivo

JV: dokáže ze slov tvořit smysluplné věty,
dokáže uspořádat slova ve větě

Vlastní jména – osoby a zvířata
Párové souhlásky

JV: rozlišuje vlastní jména osob a zvířat
JV: pozná párové souhlásky - spodobu na
konci slov
JV: rozlišuje slova souřadná, nadřazená,
podřazená, slova opačného významu
JV: zvládá abecedu, dokáže podle ní seřadit
slova
JV: seznámí se s názvy slovních druhů
JV: rozlišuje podstatná jména, slovesa a
předložky v textu
JV: rozděluje slova na slabiky
JV: rozděluje slovo na konci řádku

Slova souřadná, nadřazená, podřazená, slova
opačného a stejného nebo podobného
významu
Abeceda
Seznámení se slovními druhy
Rozlišení podstatných jmen a sloves v textu
Dělení slova na slabiky, dělení slov na konci
řádku
Slabiky dě, tě, ně, bě, pě , vě, mě
Slabikotvorné r, l a neslabičná slova
Dělení hlásek na souhlásky a samohlásky
Dělení samohlásek
Dělení souhlásek
Gramatika – tvrdé a měkké souhlásky
Užití u, ú, ů

JV: rozlišuje zvukovou a psanou podobu
slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
JV: rozlišuje a dokáže vyjmenovat
samohlásky
JV: rozlišuje a zná měkké, tvrdé a obojetné
souhlásky
JV: zná gramatiku měkkých a tvrdých
souhlásek
JV: zvládá užívat ú, ů ve slovech



pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
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výstupy

učivo

JV: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova

Význam slov, synonyma, antonyma, slova
souřadná, nadřazená, podřazená
Slova příbuzná

JV: porovnává významy slov

PSANÍ
výstupy

učivo

Správné tvary písmen a číslic
Přepis slov a vět
PS: píše věcně i formálně správně jednoduchá Opis slov a vět
sdělení
Doplňování slov do vět
Písemné odpovědi na otázky
PS: píše správné tvary písmen a číslic

ČTENÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA
výstupy

učivo

Čtení nahlas i potichu
Orientace v textu
Reprodukce přečteného textu
ČT: čte potichu i předčítat nahlas
Přednes básně zpaměti
Rozlišení prózy a poezie
ČT: orientuje se v textu
Pohádka
ČT: čte s porozuměním, dokáže reprodukovat Bajka
text a vyjadřovat své pocity
Pranostiky
Hádanky
LV: přednáší zpaměti vhodné básně
Dětské časopisy, komiksy
LV: rozlišuje prózu a verše, odlišuje pohádku Pověsti
a bajku od ostatních vyprávění
ČT: zdokonaluje se v plynulém a výrazném
čtení

LV: pracuje tvořivě s literárním textem
LV: seznámí se s místní i národní pověstí



pokrytí průřezových témat
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
komentář
Akce- Vánoce, Velikonoce
JV: SLOVO
výstupy

učivo

JV: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu
slova, člení slova

Význam slov
Slabika, hláska, písmeno
Slovní přízvuk
Abeceda
Vlastní jména

JV: porovnává významy slov, slova opač.
výz., souznačná, příbuzná
JV: řadí slova podle abecedy
JV: rozlišuje vlastní jména a správně je píše
JV: VYJMENOVANÁ SLOVA
výstupy

učivo

JV: zná obojetné souhl., vyjmenovaná slova a Vyjmenovaná slova
Pravopis vyjmenovaných slov
jejich pravopis
Příbuzná slova ke slovům vymjenovaným

JV: SLOVNÍ DRUHY
výstupy

učivo

JV: určí podst. jméno, dokáže určit rod, číslo,
Podstatná jména – rod, číslo, pád
pád
Slovesa – osoba, číslo, čas
JV: rozliší sloveso
Rozlišení podstatných jmen, sloves, předložek
JV: seznamuje se se slovesnými kategoriemi a spojek
Seznámení s ostatními slovními druhy
JV: určí slovní druhy v základním tvaru,
užívá správné gramatické tvary
JV: STAVBA SOUVĚTÍ A VĚTY JEDNODUCHÉ
výstupy

učivo

JV: rozlišuje větu jednoduchou a souvětí

Stavba věty jednoduché
Stavba souvětí

JV: seznamuje se s jejich stavbou
JV: VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI, SLOH
výstupy

učivo

Základní pravidla slušného chování
Popis předmětu nebo osoby
Vyprávění podle osnovy
JV: respektuje základní komunikační pravidla Práce s psaným textem
v rozhovoru
Orientace v tabulkách
Pozdrav, přání, dopis, adresa
JV: vypravuje podle osnovy
Vyprávění příběhu podle ilustrací
JV: popíš předmět nebo osobu
Beseda v knihovně – orientace v knihovně
JV: napíše adresu, přání, pozdrav na
pohlednici, krátký dopis
JV: orientuje se v textu slyšeném i čteném,
porozumí písemným a mluveným pokynům

ČT: orientuje se v textu
JV: vypráví jednoduchý příběh podle ilustrací




pokrytí průřezových témat
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
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výstupy

učivo

LITERÁRNÍ VÝCHOVA A ČTENÍ
výstupy

učivo

LV: seznámí se s autory a ilustrátory dětských Zdokonalování techniky čtení-intonace,
plynulost, přízvuk, frázování
knih
Poezie a próza – rozlišení
LV: odlišuje verše od prózy
Báseň – orientace v textu
Pohádka
LV: poznává základy literatury (poezie,
Pověst – místní a národní
próza, pohádka, pověst)
Čtení s porozuměním, reprodukce
LV: hodnotí postavy literárního díla
Podstatné a okrajové informace, hlavní a
ČT: čte nahlas i potichu - správně a plynule se vedlejší postavy
Výběr četby podle zájmu
správným přízvukem slovním i větným
Ilustrace , ilustrátoři dětských knih
ČT: rozumí přiměřeně náročnému textu a umí
ho reprodukovat
LV: odliší podstatné a okrajové informace
L
V: dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu
a udělat zápis do deníku







pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Komunikace
Kooperace a kompetence
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu

JV: SLOVO
výstupy

učivo

JV: seznámí se s jazykem jako s prostředkem
komunikace

Mateřský jazyk
Slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma,
opozita, slova citově zabarvená
Slova spisovná a nespisovná
Slova ohebná a neohebná
Rozlišení předpon a předložek

JV: rozlišuje slova jednoznačná,
mnohoznačná, synonyma, opozita, slova
citově zabarvená

JV: používá slova spisovná, výstižná, slova
citově zabarvená
JV: rozlišuje slova ohebná a neohebná

Stavba slova – předpona, přípona, kořen
Abeceda
Vyjmenovaná a příbuzná slova - pravopis

JV: rozlišuje předpony a předložky a správně
je píše
JV: pozná slovní základ, rozlišuje část
předponovou a příponovou a koncovku
JV: vyhledává slova v abecedním seznamu
(slovník, telefonní seznam)
JV: zvládá pravopis po obojetných
souhláskách




pokrytí průřezových témat
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Multikulturalita
JV: VĚTA, SOUVĚTÍ
výstupy
JV: rozliší větu jednoduchou a souvětí
JV: z vět jednoduchých vytvoří souvětí,
používá spojovací výrazy

učivo
Rozlišení věty jednoduché a souvětí
Základní skladební dvojice ve větě jed.
Seznámení s pravidlem shody podmětu
s přísudkem

JV: určí základní skladební dvojici ve větě
jednoduché
JV: seznámí se s pravidlem shody přísudku s
podmětem
JV: SLOVNÍ DRUHY
výstupy

učivo

Slovní druhy - určování
Podstatná jména
Určování mluvnických kategorií pod. jmen
Vzory podstatných jmen
JV: určuje vzory podst. jmen
Koncovky podstatných jmen
Velká písmena – základní zeměpisné názvy
JV: skloňuje podst. jm. podle vzorů a určí
Slovesa – infinitiv, zvratná slovesa
koncovku podst. jm.
Slovesné kategorie
JV: určuje rod, číslo, pád, vzor u podst. jmen Slovesné způsoby – určování
Časování sloves v přítomném, minulém a
JV: píše správně základní zeměpisné názvy
budoucím čase
JV: pozná zvratná slovesa a infinitiv
Seznámení s pravidlem shody podmětu s
přísudkem
JV: seznámí se se slovesnými kategoriemi
(osoba, číslo, způsob, čas)
JV: určí slovní druhy a využívá je v
gramaticky správných tvarech ve svém
mluveném projevu

JV: časuje slovesa v času přítomném,
minulém, budoucím
JV: SLOH
výstupy

učivo

JV: vypravuje podle osnovy, tvořit nadpis

Volná reprodukce vlastních zážitků
Vyprávění podle psané osnovy
Vyprávění podle obrázkové osnovy
Vypravování – slova výstižná, spisovná,
citově zabarvená, synonyma
Popis předmětu nebo blízké osoby
Kultivované dorozumívání – telefonický
rozhovor
Uspořádání vět v textu
Jednoduchý dopis nebo email

JV: popíše jednoduchou věc
JV: při vypravování a popisu užívá slova
výstižná, spisovná, citově zabarvená
JV: kultivovaně se dorozumívá ve škole i
mimo školu a vyjadřuje se v běžných
situacích









pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Práce v realizačním týmu
JV: PSANÍ
výstupy

učivo

JV: dokáže zacházet s grafickými a psacími
materiály a pomůckami, dodržuje základní
hygienické a pracovní návyky

Opis a přepis textu
Úhlednost písma
Hygienické a pracovní návyky při psaní
Přepis a oprava textu s chybami
Psaní podle diktátu
Psaní adresy
Psaní pohlednice
Blahopřání
Dopis, email
Pozvánka
Oznámení

JV: dodržuje svůj osobitý rukopis při
dodržení úhlednosti a čitelnosti
JV: dokáže opsat a přepsat text, psát diktát,
autodiktát
JV: vyjadřuje se v jednoduchých formách
společenského styku (adresa, pohlednice,
blahopřání, dopisy, pozvání, oznámení)

5. ROČNÍK - DOTACE: 7, POVINNÝ

JAZYKOVÉ VYUČOVÁNÍ
výstupy

učivo

LITERÁRNÍ VÝCHOVA A ČTENÍ
výstupy

učivo

ČT: čte s porozuměním, přiměřeně rychle a
plynule s prvky uměleckého přednesu
přiměřeně náročné texty

Čtení a literární výchova
Čtení s porozuměním, pohádka
Pověst
Bajka
Přednes básně, umělecký přednes
Divadlo – dramatizace pohádky
Divadlo – návštěva divadla
Film, televizní inscenace
Čtenářské zážitky
Společná četba
Komiks
Dobrodružná četba
Oblíbené knihy naší třídy
Společná návštěva místní knihovny

ČT: vystihuje hlavní myšlenku děje
ČT: pozná klíčové postavy děje
LV: rozpoznává základy literatury - pohádka,
pověst, bajka, dobrodružná četba, comics,
divadlo, film, televizní inscenace
LV: hodnotí postavy literárního díla
LV: poznává kulturní život regionu












pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Etnický původ
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
JV: SLOVO
výstupy

učivo

JV: chápe stavbu slova

Slovo
Stavba slova, rozeznávání předpon a přípon
Vyjmenovaná a příbuzná slova a jejich
pravopis
Velká písmena – názvy národností a států

JV: pozná předpony (od-, nad-, pod-, před-,
bez-, roz-, s-, z-, vz-, ob-, v-)
JV: seznamuje se s příponami (-ný, -ní, -ík, ice, -í)
JV: rozliší slova příbuzná a jiné tvary slov
JV: dokáže psát -i, -y po obojetných

souhláskách
JV: správně píše názvy národností, států
JV: SLOVNÍ DRUHY
výstupy

učivo

JV: určuje všechny slovní druhy

Slovní druhy – určování ve větě
Podstatná jména
Přídavná jména
Některé druhy zájmen
Číslovky určité a neurčité
Některé druhy číslovek
Slovesa
Příslovce
Spojovací výrazy

JV: určí rod, číslo, pád, vzor podst. jmen
JV: podst. jména skloňuje podle vzorů a určí
koncovku podst. jm.
JV: určí druhy přídavných jmen - měkká,
tvrdá, přivlastňovací
JV: zná gramatiku měkkých a tvrdých
přídavných jmen
JV: seznamuje se se základními druhy zájmen
a číslovek
JV: časuje slovesa ve všech časech v
oznamovacím způsobu
JV: pozná všechny slovesné způsoby
JV: pozná zvratné sloveso
JV: rozlišuje jednoduché a složené slovesné
tvary
JV: zná pojem příčestí minulé a umí ho
vytvořit
JV: zná pravopis příčestí minulého
JV: seznamuje se s příslovcem
JV: rozlišuje rozdíl mezi předponou a
předložkou
JV: zná pravopis - předložky píše zvlášť
JV: seznamuje se s druhy spojovacích výrazů
(spojky, zájmena, příslovce)

JV: SKLADBA
výstupy

učivo

JV: pozná podmět a přísudek

Skladba
Základní skladební dvojice
Podmět holý, rozvitý, několikanásobný
Grafické znázornění vedlejších skl. dvojic
Shoda podmětu s přísudkem

JV: rozlišuje podmět holý. rozvitý,
několikanásobný
JV: užívá shodu přísudku s podmětem

JV: označí graficky vedlejší skladební dvojice
JV: určí počet vět v souvětí
JV: pozná spojky (spojovací výrazy) v souvětí
JV: SLOH
výstupy

učivo

JV: určí přímou řeč ve vypravování

Sloh
Volná reprodukce textu
Práce s textem – orientace, vyhledávání
Komunikace – psaní SMS, dopisů, přání,
oznámení, pozvánka
Vyplňování poštovní poukázky
Vypracování – osnova
Popis pracovního postupu – osnova
Posloupnost děje
Přímá řeč ve vypravování
Věta uvozovací a přímá řeč
Řeč přímá a nepřímá

JV: rozpozná větu uvozovací a přímou řeč
JV: volně reprodukuje text
JV: sestaví osnovu k popisu předmětu a
pracovnímu postupu
JV: sestaví osnovu k vyprávění
JV: podle osnovy se jasně a srozumitelně
vyjadřuje
JV: zachovává posloupnost děje a hlavní linii
příběhu
JV: napíše dopis, SMS, pozvánku, oznámení
JV: vyplní poštovní tiskopisy

6.1.2. Anglický jazyk
Anglický jazyk
Vzdělávací obsah budeme realizovat v jedné vyučovací hodině týdně v 1. a 2. ročníku, ve
třech vyučovacích hodinách týdně v 3. - 5. ročníku. Hodiny budeme obohacovat o práci na
počítači a na interaktivní tabuli.
Dovedeme žáky k těmto znalostem a dovednostem
 porozumění známým slovům a jednoduchým větám
 zvládnutí jednoduchých situací např. poděkování, pozdrav, představení, jednoduchý popis
 vyžádání jednoduché informace o věku, telefonním čísle, bydlišti
 časování sloves (být, mít) v přítomném čase
 foneticky správné čtení jednoduchých vět
 dovednost v textu vyhledat potřebnou informaci
 vytvoření odpovědi na jednoduchou otázku
 schopnost gramaticky správně písemně vyjádřit jednoduché sdělení a jednoduché odpovědi
 zvládnutí jednoduché konverzace
 porozumění obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů např. časopisy,
poslechy
 práce s dvojjazyčným slovníkem
Předmět je rozdělen do čtyř celků:
1. Slovní zásoba (SZ)
2. Gramatika (G)
3. Konverzace (K)
4. Reálie (R)
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH



Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA


Kulturní diference

ročník
dotace
povinnost
(skupina)
dotace
skupiny

1. ročník
1

2. ročník
1

3. ročník
3

4. ročník
3

5. ročník
3

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

1. ROČNÍK – DOTACE: 1, POVINNÝ

výstupy

učivo

Slovní zásoba na témata:
rodina, školní pomůcky, hračky, barvy,
- rozumí základním pokynům
zvířata, Vánoce, Velikonoce
Jak se jmenuješ?
- pozdraví a jednoduchým způsobem se
Komunikační situace: pozdravy
představí
představování
- zeptá se na jméno
přání k narozeninám a
k
Vánocům
- pojmenuje běžné předměty ve třídě a doma a
pokyny při výuce a při
zeptá se na ně
hře
- zeptá se na počet do deseti a na stejnou
otázku odpoví
Jazyková struktura a gramatika:
Konverzace:

- pojmenuje členy rodiny
- rozliší základní barvy
- zeptá se na věk spolužáka, sdělí, kolik mi je
let
- pojmenuje domácí mazlíčky a známá
zvířátka
- pojmenuje předměty spojené s oslavou
Vánoc a Velikonoc

- osobní zájmena, zájmena „to“, „toto“,
„můj“, „tvůj“
- jednoduchá otázka a odpověď s použitím
slovesa „být“
- číslovky 1-10
- rozkazovací způsob
Reálie: Vánoce ve Velké Británii
Velikonoce

2. ROČNÍK – DOTACE: 1, POVINNÝ

výstupy

učivo

Konverzace:

Slovní zásoba na témata:
- zvířata v ZOO, rodina, školní
pomůcky a činnosti, barvy, jídlo,
obličej, tělo, oblečení, sport, čísla,
Vánoce, Velikonoce,

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám
běžných při výuce
- zeptá se, co některá zvířata umí a na stejnou
otázku odpoví
- pojmenuje a velmi jednoduše popíše běžné
předměty kolem sebe
- sdělí, co rád jí a pije, zeptá se na totéž
- popíše v základních rysech svůj vzhled
- zeptá se na umístění běžných předmětů a na
stejnou otázku odpoví
- užívá názvy základních barev při

Komunikační situace: dotazování na
dovednost
dotazování na
oblíbenost jídel
popis a
charakteristika
fráze spojené
s Vánocemi a Velikonocemi
pokyny při výuce a při
hře

jednoduchém popisu osob či věcí
- jednoduše popíše, co má právě na sobě
- pojmenuje sporty a sportovní činnosti
- pojmenuje vánoční a velikonoční zvyky

Jazyková struktura a gramatika:
- užití zájmen „to“, „toto“ při označování
věcí
- jednoduché otázky a odpovědi s použitím
sloves „být“, „moci“
a pomocného slovesa „do“
-jednoduché užití přítomného času
průběhového při popisu
činností
- rozkazovací způsob v běžných pokynech
- předložky „v“ a „na“ při popisu umístění
Reálie: Vánoční zvyky ve Velké Británii
Velikonoce ve Velké Británii

3. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ
SLOVNÍ ZÁSOBA, KONVERZACE, GRAMATIKA, REÁLIE

výstupy

učivo

Řečové dovednosti
SZ:
žák
-

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

-

na otázky reaguje verbálně i
neverbálně

-

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

-

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

Jednoduché otázky a odpovědi
Psaní slovíček
Psaní jednoduchých vět
Čtení jednoduchého příběhu s porozuměním
Čtení komiksu s porozuměním
Psaní jednoduchého dopisu (s oporou)

-

přiřadí mluvenou a psanou podobu
téhož slova či slovního spojení

-

píše slova a krátké věty na základě
vizuální a textové předlohy

Konverzace:
K: plní úkoly zadané anglicky
K: označí základní barvy
K: odpovídá, rozumí žádosti a odpovídá na
žádost
K: ptá se na barvy a odpovídá
K: ptá se na věk a odpovídá
K: určuje zvířata podle velikosti a barvy
K: popíše svůj vzhled v jednoduchých větách

Pozdrav, jméno
Slovní zásoba na témata:
Barvy, škola, hračky, jídlo, sportovní potřeby,
byt, členové rodiny, oblečení, části těla,
vzhled – popis osoby
Čísla
Přídavná jména

K: mluví o členech své rodiny
K: popíše lidské tělo
K: mluví o oblečení
K: dává příkazy a rozumí jim
K: určí, co je na obrázku, mluví o tom, kde
různé předměty jsou, používá krátké odpovědi
K: zazpívá písničky, říká básničku
K: snaží se o správnou a srozumitelnou
výslovnost
G: používá sloveso být, mít
G: tvoří otázky a odpovědi se slovesem být,
mít
R: Halloween
R: Vánoce
R: Velikonoce

Otázky a odpovědi se slovesem být
Otázky a odpovědi se slovesem mít
Halloween
Vánoce
Velikonoce
Život ve Velké Británii

R: Život ve Velké Británii
Zpívá dětské anglické písně

Písničky, říkanky

4. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ

SLOVNÍ ZÁSOBA, KONVERZACE, GRAMATIKA, REÁLIE
výstupy

učivo

Poslech s porozuměním
žák
-

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

-

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

-

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

-

vyhledá potřebnou informaci
k jednoduchému textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům

-

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

Slovní zásoba na témata:
Rozšířená rodina
Potraviny
Zvířata v ZOO
Město
Zájmy a záliby
Povolání
Počasí
Abeceda
Číslice 20 - 100

Mluvení
žák
-

zapojí se do jednoduchých rozhovorů,
pozdraví a rozloučí se

-

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

Rozhovor ve dvojici
Otázky a odpovědi
Základní informace o sobě
(jméno, věk, bydliště, koníčky…)
V obchodě

Psaní
žák
-

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

Základní informace o sobě
Rodina
Oblíbené zvíře
Moje zájmy

G: umí použít slovesa být a mít
G: umí použít slovesa umět, moci
G: tvoří otázky s pomocným slovesem „do“
G: tvoří věty s vazbou there is, there are
G: tvoří záporné věty
G: umí množné číslo podstatných jmen
G: používá předložkové vazby vedle, mezi,
naproti
R: Halloween

Gramatika:
- sloveso být
- sloveso mít
- sloveso moci, umět
- množné číslo podstatných jmen
- abeceda
- vazba there is, there are
- záporné věty
- pomocné sloveso do, does
- předložky

Reálie:
- Vánoční zvyky ve Velké Británii
- Velikonoce ve Velké Británii
- Svátky ve Velké Británii
- Velká Británie

R: Vánoce
R: Velikonoce
R: Svátky ve Velké Británii
R: seznámí se se základními informacemi o
Velké Británii

5. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ
SLOVNÍ ZÁSOBA, KONVERZACE, GRAMATIKA, REÁLIE

výstupy
Poslech s porozuměním – SZ:
žák
-

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

-

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

-

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

-

vyhledá potřebnou informaci
k jednoduchému textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům

učivo
Slovní zásoba na témata:
Jména, země
Rodina
Zvířata
Zájmy a záliby – volný čas
Barvy
Části těla
Osobní informace
Oblíbené věci
Dny v týdnu
Škola
Čas
Denní režim
Abeceda
Číslice 0 - 100

-

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

Mluvení – K:
žák
-

zapojí se do jednoduchých rozhovorů,
pozdraví a rozloučí se

-

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

Psaní

Rozhovor ve dvojici
Otázky a odpovědi
Základní informace o sobě
(jméno, věk, bydliště, koníčky…)
Země světa
Rodina
Barvy
Oblíbené věci
Dny v týdnu
Zvířata
Škola
Denní režim
Čas

Jednoduchý formulář
Krátký text

žák
-

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

G: používá sloveso být, mít
G: umí použít neurčité členy
G: seznámí se s rozkazovacím způsobem
G: používá přivlastňovací ´s
G: používá předložky v, na, pod
G. rozlišuje množné číslo podstatných
jmen(pravidelné, nepravidelné)

Sloveso být, mít
Neurčité členy
Rozkazovací způsob
Přivlastňovací ´s
Předložky v, na, pod
Množné číslo podstatných jmen
Vazby there is, there are
Přivlastňovací přídavná jména
Přítomný čas prostý

G: tvoří věty - vazby there is, there are,
G: umí použít přivlastňovací přídavná jména
G: tvoří přítomný čas prostý
R: Seznámí se s anglicky mluvícími zeměmi
R: Orientuje se na mapě světa
R: Halloween, Vánoce, Velikonoce, Svátky
ve Velké Británii

Anglicky mluvící země
Mapa světa
Svátky

Školství ve Velké Británii
Sport

R: je informován o školství ve Velké Británii
R: seznámí se s typickými britskými sporty

HELLO (AHOJ)
výstupy

učivo

H: představí se a zeptá, kdo je kdo

Hello
Grammar:
 I’m…
 My name’s…
 What’s your name?
 I’m from…
 Where are you from?
Vocabulary:
 Names
 Countries

H: porozumí, odkud lidé pocházejí

UNIT 1 – GETTING STARTED (ZAČÍNÁME)
výstupy

učivo

U1: počítá v rozsahu 1-100

Unit 1 – Getting started
Grammar:
 What’s this? It’s a …
 This is…
 Articles: a/an; the
 Imperatives
 Possessive ‘s
 Whose…?
 Prepositions: in, on, under
 Plural nouns: regular and irregular
 There’s/are
Vocabulary:
 Numbers 0-100
 Useful words
 Adjectives
 Colours
 Classroom instructions
 Spelling
 The alphabet
 Parts of the body

U1: sdělí své telefonní číslo a zeptá se na
telefonní čísla druhých
U1: rozliší číslovky v poslechu
U1: klade otázky o druhu a vzhledu věcí,
odpovídá na ně, vytvoří jednoduché popisy
věcí
U1: vytvoří jednoduché školní pokyny,
reaguje na ně
U1: zeptá se na názvy věcí v angličtině a na
jejich pravopisnou podobu, správně hláskuje
U1: říká , co komu patří, používá
přivlastňovací pád
U1: říká, kde jsou věci umístěny, používá
vazbu "thereis/there are"
U1: vytvoří správný tvar a užívá podstatná
jména v množném čísle
U1: seznámí se s pozdravy a jejích užíváním
v anglicky mluvících zemích
UNIT 2 – COMMUNICATION (KOMUNIKACE)

výstupy

učivo

U2: hovoří o tom, kde se lidé nacházejí, tvoří
otázky na umístění

Unit 2 – Communication
Grammar:
 to be
 Possessive adjectives
Vocabulary:
 Prices
 Family
 Personal information
 Age
 Favourite things

U2: rozumí textu na pohlednici a sestaví
jednoduchý text na pohlednici
U2: zeptá se na osobní údaje, zodpoví dotazy
na osobní údaje
U2: rozumí jednoduchým informacím v
telefonní konverzaci
U2: správně používá všechny tvary slovesa
"to be"
U2: používá správná přivlastňovací zájmena
U2: rozumí textu písně
U2: seznámí se s podobou psaného písma
britských dětí a s některými anglicky
mluvícími zeměmi
UNIT 3 – MY WORLD (MŮJ SVĚT)
výstupy

učivo

U3: zeptá se na cenu zboží v obchodě,
používá základní fráze při nakupování

Unit 3 – My world
Grammar:
 to have got
 this/these
 Plural nouns
Vocabulary:
 Pets
 Days of the week
 School

U3: rozumí neformálnímu dopisu, uvede a
zeptá se na podrobnější osobní údaje
U3: správně používá všechny tvary slovesa
"to have" a ukazovací zájmena
U3: rozliší a uvede rozdíly v popisu
jednoduchého obrázku
U3: pojmenuje dny v týdnu
U3: zeptá se a odpoví na otázky týkající se
školního rozvrhu hodin
U3: prezentuje svoje znalosti v projektu "My
world"
U3: zpívá a rozumí textu písně
U3: seznámí se se základy školské soustavy v
anglicky mluvících zemích
UNIT 4 – TIME (ČAS)
výstupy
U4: vyžádá si a podá informace o čase,
rozpozná a zapíše časový údaj z nahrávky

učivo
Unit 4 – Time
Grammar:

U4: správně používá časové předložky
U4: popíše svůj denní režim a týdenní
program
U4: zeptá se a odpoví na otázky týkající se
činností ve volném čase, zálib, koníčků
U4: ptá se na každodenní činnosti druhých,
hovoří o nich, odpovídá na otázky
U4: hovoří o tom, co kdo rád nebo nerad dělá
U4: správně používá přítomný čas prostý v
oznamovacích větách, v otázkách i v záporu
U4: seznámí se s otevírací dobou některých
institucí a zařízení ve Velké Británii

 Telling the time
 Present simple
Vocabulary:
 Time
 Daily routine
 Free time activities

6.2. Matematika
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především
na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití
matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém
životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a
pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy,
algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.
Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy.
První tematický okruh na 1. stupni je Čísla a početní operace.
V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují
geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti
útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině
(resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah
(resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a
závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa a seznamují se s jejich
reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že
změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy,
jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské
matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové
situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný
počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což
umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v
rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji
informací.
Předmět je rozdělen do dvou celků: 1.Aritmetika /A/
2.Geometrie /G/
4.2.1. Matematika
Výuku budeme realizovat v 1. - 5. ročníku s celkovou hodinovou dotací 24 hodin týdně. 1.
ročník 4 hodiny, 2. - 5. roč. 5 hodin týdně.
Budeme vyučovat ve třídách, hodiny zpestříme prací s výukovými programy na PC.
Poskytneme žákům vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě.
Chceme, aby si žáci postupně osvojili některé matematické pojmy, algoritmy, terminologii a
matematickou symboliku a dovedli tyto nové poznatky využít.
Budeme klást důraz na procvičování pamětného počítání a provádění písemných
matematických operací v oboru přirozených čísel.
Naučíme žáky pracovat s daty, grafy a diagramy ( sbírat je, třídit, srovnávat, číst v nich).
V geometrii se zaměříme na poznávání, určování, modelování a rýsování jednoduchých
geom. tvarů, naučíme žáky orientovat se v rovině a prostoru.
Chceme, aby žáci dovedli učivo geometrie přirozeně aplikovat v praktickém životě.
Celkově máme zájem ukázat žákům zajímavost a užitečnost matematiky, aktivovat jejich
logické myšlení. Proto jim nabídneme k řešení i nestandardní matematické úkoly a problémy,
budeme využívat zábavných forem práce.
Důraz budeme klást na individuální přístup k žákům.

ročník
dotace
povinnost
(skupina)
dotace
skupiny

1. ročník
4

2. ročník
5

3. ročník
5

4. ročník
5

5. ročník
5

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

1. ROČNÍK - DOTACE: 4, POVINNÝ

A: POČÍTÁNÍ

DVACETI

výstupy

učivo

A: rozpoznává číslice 1- 20, umí je napsat a
přečíst

Rozpoznávání číslic 1 – 20
Zápis a čtení číslic
Porovnávání čísel – menší, větší (symboly),
více, méně
Rozlišování pojmů první, poslední, před, za
Orientace na číselné ose
Symboly + - =
Sčítání a odčítání do 20
Rozklad čísel
Jednoduché slovní úlohy
Početní operace - dopočítávání

A: rozlišuje význam méně, více, první,
poslední, větší, menší, apod.
A: řadí čísla podle velikosti
A: znázorňuje čísla do 20 na číselné ose
A: používá matematické symboly +, -, =,
více, méně
A: zapisuje, čte, řeší příklady na + a - do 20
A: provádí rozklad na desítky a jednotky
A: řeší jednoduché slovní úlohy

GEOMETRIE
výstupy

učivo

G: rozlišuje a pojmenovává jednoduché
geometrické útvary

Rozlišuje a pojmenovává čtverec, obdélník,
trojúhelník a kruh
Modelování jednoduchých geometrických
útvarů v rovině

G: modeluje jednoduché geometrické útvary
v rovině

Rozpozná a pojmenuje tělesa – krychle
Třídění geometrických útvarů
G: třídí geometrické útvary podle tvaru,
Orientace v prostoru – nahoře, dole, před, za,
velikosti a barvy
vlevo, vpravo
G: orientuje se v prostoru - nahoře, dole, před, Zápis do tabulky
Orientace v tabulce
za apod.
G: rozpoznává geometrická tělesa - krychle

G: práce s tabulkou

2. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ

A: POČÍTÁNÍ DO STA
výstupy

učivo

A: zapisuje a čte čísla do sta

Porovnávání čísel, menší, větší, rovná se
Orientace na číselné ose
Sčítání a odčítání
Seznámení a počítání se závorkami
Dopočítávání
Řešení slovních úloh
Násobení a dělení přirozených čísel do 100

A: zakresluje čísla do sta na číselnou osu
A: porovnává čísla do sta, řadí je sestupně i
vzestupně
A: sčítá a odčítá do sta
A: seznamuje se s významem závorek
A: počítá příklady se závorkami
A: seznamuje se s principem násobilky
v oboru do 100
A: zvládá násobení a dělení do 50
A: SLOVNÍ ÚLOHY
výstupy

učivo
Slovní úlohy v výpočty do 100

A: řeší a tvoří slovní úlohy s výpočty do sta



pokrytí průřezových témat
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
A: MINCE A BANKOVKY
výstupy

učivo

A: rozděluje mince a bankovky

Rozlišení jednotlivých bankovek a mincí
české měny do 100 Kč

A: rozpoznává mince a bankovky
A: počítá s mincemi a bankovkami v hodnotě
do sta korun

Počítání peněz

A: ZAOKROUHLOVÁNÍ
výstupy

učivo

A: seznámení se zaokrouhlováním na desítky
v oboru do sta

Zaokrouhlování

GEOMETRIE
výstupy

učivo

G: rozlišuje pojmy bod, čára, úsečka
G: rozpoznává rozdíl mezi přímou a křivou
čárou
G: porovnává úsečky podle velikosti
G: určuje geometrická tělesa - krychli, kvádr,
kouli

Modelování a popis základních a souměrných
rovinných útvarů a jednoduchých těles
Bod, čára, úsečka, křivka
Úsečka, její odhad a měření
Porovnávání úsečky podle velikosti
Tělesa – krychle, kvádr, koule
Orientace ve čtvercové síti
Práce s tabulkou - evidence

3. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ

A: MALÁ NÁSOBILKA
výstupy

učivo

A: používá symboly pro násobení a dělení

Násobilka do 100
Práce s násobilkovou tabulkou

A: násobí a dělí v oboru malé násobilky
A: řeší slovní úlohy s pomocí malé násobilky
A: POČÍTÁNÍ V OBORU DO STA
výstupy

učivo

A: dělí se zbytkem v oboru do sta

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel písemně
Jednoduché příklady se závorkami
Práce s tabulkou, schématem
Posloupnost čísel
Řešení úloh metodou pokus – omyl
Dělení se zbytkem

A: sčítá a odčítá dvojciferná čísla zpaměti i
písemně
A: řeší slovní úlohy v oboru do sta
A: řeší jednoduché příklady se závorkami
A: doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti
čísel
A: popisuje jednoduché závislosti
z praktického života

A: POČÍTÁNÍ V OBORU PŘIROZENÝCH ČÍSEL DO TISÍCE
výstupy

učivo

A: zapisuje a čte čísla do tisíce

Zápis a čtení čísel do tisíce
Porovnávání, řazení čísel do tisíce
Záznam čísla na číselné ose
Sčítání a odčítání do 1 000 zpaměti
Sčítání a odčítání do 1 000 písemně
Zaokrouhlování na desítky a stovky
Řešení jednoduchých rovnic
Písemné násobení

A: porovnává, řadí vzestupně a sestupně čísla
do tisíce
A: zakresluje čísla do tisíce na číselné ose
A: sčítá a odčítá zpaměti i písemně
A: písemně násobí do 1 000
A: zaokrouhluje na desítky a stovky

A: řeší slovní úlohy v oboru do tisíce
A: řeší jednoduché příklady se závorkami
A: řeší jednoduché rovnice
A: JEDNOTKY A GEOMETRIE
výstupy

učivo

A: rozlišuje jednotky délky a hmotnosti

Jednotky délky
Jednotky hmotnosti
Jednotky času – seznámení
Jednoduché převody jednotek času
Měření délky
Měření hmotnosti
Bod, přímka, úsečka
Základní rovinné útvary
Jednoduchá tělesa

A: seznamuje se jednotkami času,
provádí jednoduché převody jednotek času
A: jednotky délky používá k měření
G: měří délky základních geometrických
útvarů
G: rýsuje a značí bod, přímku, úsečku,
G: rozezná, pojmenuje a popíše základní
rovinné útvary a jednoduchá tělesa, nachází
v realitě jejich reprezentaci
G: rozezná a modeluje jednoduché souměrné
útvary v rovině

4. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ

A: POČÍTÁNÍ DO 10 000, NAD 10 000 DO MILIONU
výstupy

učivo

A: zapisuje a čte čísla do milionu

Zápis a porovnávání čísel
Zaokrouhlování čísel na T, DT, ST
Orientace na číselné ose do milionu
Rozklad čísel v desítkové soustavě
Sčítání a odčítání zpaměti do milionu
Sčítání a odčítání písemně do milionu
Rovnice a nerovnice

A: porovnává čísla do milionu, řeší příslušné
nerovnice
A: zaokrouhluje na statisíce, desetitisíce,
tisíce, sta, desítky
A: orientuje se na číselné ose do milionu
A: rozkládá čísla v desítkové soustavě
A: sčítá a odčítá zpaměti i písemně do
milionu
A: řeší jednoduché rovnice a nerovnice
A: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ
výstupy

učivo

A: ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru Pamětné dělení se zbytkem v oboru malé
násobilky
malé násobilky
Pamětné násobení, násobení 10, 100, 1000
A: násobí písemně jednociferným a
Pamětné dělení 10, 100, 1000
dvojciferným činitelem
Písemné násobení jednocifer. a dvojcifer.
činitelem
A: písemně dělí jednociferným dělitelem,
Písemné dělení jednociferným dělitelem,
provádí zkrácený zápis
zkrácený zápis
A: JEDNOTKY
výstupy

učivo

A: převádí jednotky hmotnosti, délky, objemu Jednotky délky a jejich převody
Jednotky hmotnosti a jejich převody
a času
Jednotky času a jejich převody
Jednotky objemu – 1itr, hektolitr
A: ZLOMKY
výstupy

učivo

A: zapisuje a čte zlomky, užívá pojmy čitatel, Zápis zlomku – čitatel, jmenovatel, zlomková
čára, čtení zlomků
jmenovatel, zlomková čára
Porovnávání zlomků
A: porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným Sčítání a odčítání zlomků se společným
jmenovatelem v oboru
jmenovatelem
Modelování a určování části celku
kladných čísel
Zápis ve formě zlomku
A: modeluje a určí část celku, používá zápis

ve formě zlomku
A: SLOVNÍ ÚLOHY
výstupy

učivo

A: řeší jednoduché a složené slovní úkoly

Přímá úměrnost
Aritmetický průměr – seznámení
Zkrácený zápis slovní úlohy s neznámou
Jednoduché slovní úlohy
Složené slovní úlohy

A: provádí zkrácený zápis s neznámou
A: seznámí se s přímou úměrností
A: seznámí se s aritmetickým průměrem
A: PRÁCE S KALKULÁTOREM
výstupy

učivo

A: sčítá, odčítá, násobí a dělí na kalkulátoru

Sčítání, odčítání, násobení a dělení na
kalkulátoru
Použití kalkulátoru ke kontrole

A: používá kalkulátor ke kontrole




pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVY
Sebepoznání a sebepojetí
Hodnoty, postoje, praktická etika
G: ROVNOBĚŽKY, RŮZNOBĚŽKY, KOLMICE, KRUŽNICE
výstupy

učivo

G: určí vzájemnou polohu přímek v rovině

Vzájemná poloha přímek v rovině-rýsování
Kolmice
Rovnoběžky
Různoběžky
Práce s kružítkem – rýsování kružnice

G: rýsuje kolmice, rovnoběžky, různoběžky
G: pracuje s kružítkem, rýsuje kružnice
G: SOUMĚRNOSTI
výstupy
G: rýsuje čtverec, obdélník
G: pozná druhy trojúhelníků - pravoúhlý,
rovnoramenný, rovnostranný
G: sestrojí trojúhelník ze tří stran
G: využívá trojúhelníkovou nerovnost

učivo
Čtverec, obdélník – rýsování
Trojúhelníky - rýsování
Trojúhelník pravoúhlý
Trojúhelník rovnoramenný
Trojúhelník rovnostranný
Trojúhelníková nerovnost

G: OBVOD, OBSAH
výstupy

učivo

G: počítá obvod čtverce, obdélníku a
trojúhelníku

Obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku
Obsah čtverce a obdlélníku

G: počítá obsah čtverce a obdélníku

Seznámení s jednotkami obsahu

G: seznámí se s jednotkami obsahu mm2,
cm2, dm2, m2
5. ROČNÍK - DOTACE: 5, POVINNÝ

A: PŘIROZ. ČÍSLA DO MILIONU
výstupy

učivo

A: zapisuje, čte a porovnává přiroz. čísla do
milionu a přes milion

Přirozená čísla, celá čísla
Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho
znázornění (číselná osa)
Zaokrouhlování na miliony, statisíce
Základní počet. operace – počítání zpaměti

A: čísla zobrazí na čís. ose
A: zaokrouhluje přiroz. čísla na miliony,
statisíce ,...
A: sčítá, odčítá, násobí a dělí jednoduchá
přiroz. čísla zpaměti

Písemné sčítání a odčítání přirozených čísel
Písemné násobení dvojciferným a trojcifer.
A: písemně násobí dvoj a trojciferným
činitelem
činitelem
Dělení a násobení s kalkulátorem
Dělení jednociferným dělitelem – písemné
A: dělí jednociferným dělitelem písemně
Seznámení s písemným dělením dvojciferným
(zkráceně)
dělitelem
A: seznámí se s písemným dělením
Slovní úlohy s jedním výpočtem
dvojciferným dělitelem
Slovní úlohy se dvěma výpočty
A: řeší slovní úlohy s jedním nebo dvěma
Tvoření slovních úloh
výpočty
Odhady a kontroly výpočtů
A: seznámí se s odhady a kontrolami výpočtů Vlastnosti početních operací
Seznámení s aritmetickým průměrem
A: seznámí se s vlastnostmi početních operací Seznámení s jednoduchými grafy
Čtení z tabulky
A: seznámí se s aritmetickým průměrem
Vyhledávání, sbírání a třídění dat
A: seznámí se s jednoduchými grafy a
tabulkami
A: písemně sčítá a odčítá přiroz. čísla

A: ROVNICE A NEROVNICE
výstupy

učivo

A: řeší jednoduché rovnice a nerovnice

Jednoduché rovnice
Nerovnice
Tvoření slovních úloh

A: řeší slovní úlohy s jedním nebo dvěma
výpočty
A: seznámí se s odhady a kontrolami výpočtů

A: ZLOMKY
výstupy

učivo

A: řeší slovní úlohy s jedním nebo dvěma
výpočty

Čtení zlomků
Zápis pomocí zlomků
Určování části celku
Zlomky se společným jmenovatelem –
porovnávání, sčítání a odčítání

A: zlomky - umí vyjádřit části celku
A: čte a sestavuje jednoduché grafy a tabulky
A:zapisuje zlomky se jmenovatelem 10, 100,
1000
A: sčítá a odčítá zlomky se stejným
jmenovatelem
A: ŘÍMSKÉ ČÍSLICE
výstupy

učivo

A: seznámí se s římskými číslicemi

Seznámení s římskými číslicemi

A: JEDNOTKY
výstupy

učivo

A: používá jednotky délky, hmotnosti,
objemu, času a převádí je

Jednotky délky
Jednotky hmotnosti
Základní jednotky objemu
Jednotky času
Převody jednotek
Základní jednotky obsahu

A: DESETINNÁ ČÍSLA
výstupy

učivo

A: přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na Desetinné zlomky
Desetinná čísla
číselné ose desetinné
Zápis desetinného čísla
číslo dané hodnoty
Porovnávání desetinných čísel
Vyznačení desetinného čísla na číselné ose
A: zapíše desetinným číslem zlomky se
Početní operace s desetinnými čísly
jmenovatelem 10, 100, 1000
Slovní úlohy s deset. čísly
A: pamětně sčítá, odčítá, násobí a dělí deset. Násobení desetinných čísel 10, 100, 1000
čísla
Dělení desetinných čísel 10, 100, 1000
Zaokrouhlování desetinných čísel na jednotky
A: písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí deset.
čísla
A: řeší jednoduché slovní úlohy pomocí
deset. čísel
A: násobí a dělí deset. čísla 10, 100, 1000
A: zaokrouhluje deset. čísla na jednotky

příslušného řádu

A: PŘÍMÁ ÚMĚRNOST
výstupy

učivo

Přímá úměrnost
Jednoduché grafy a tabulky pro přímou
úměrnost
A: seznámí se s vlastnostmi početních operací Řešení a tvoření slovních úloh
A: seznámí se s přímou úměrností
A: řeší slovní úlohy s jedním nebo dvěma
výpočty

A: čte a sestavuje jednoduché grafy a tabulky
G: RÝSOVÁNÍ
výstupy

učivo

G: rýsuje rovnoběžky a kolmice daným
bodem

Rovnoběžky
Kolmice

G: narýsuje základní rovinné útvary (čtverec,
obdélník, trojúhelník a kružnice)

Čtverec
Seznámení s úhlopříčkami čtverce a jejich
vlastnostmi
Obdélník
Seznámení s úhlopříčkami obdélníka a jejich
vlastnostmi
Trojúhelníky
Trojúhelníková nerovnost
Kružnice (kruh)
Seznámení s úhlem
Seznámení s osou úhlu
Osově souměrné útvary, osa souměrnosti
pomocí překládání papíru
Užívání jednoduchých konstrukcí
Modelování základních rovinných útvarů

G: seznámí se s trojúhelníkovou nerovností
G: seznámí se s pojmy úhel a jeho osa
G: seznámí se se středem a osou úsečky
G: seznámí se s úhlopříčkami čtverce,
obdélníku a jejich vlastnostmi
G:seznámí se s osově souměrnými útvary

G: OBVOD A OBSAH
výstupy

učivo

G: určí obvod a obsah čtverce a obdélníku

Obvod a obsah čtverce
Obvod a obsah obdélníku
Jednotky obsahu
Jednodušší převody jednotek obsahu
Obvod mnohoúhelníků sečtením délek stran
Obsah složitějších obrazců pomocí čtvercové
sítě

G: seznámí se s jednotkami obsahu a jejich
převodem
G: seznámí se s obsahem a obvodem
složitějších obrazců

G: TĚLESA
výstupy

učivo

G: rozpozná tělesa

Rozpoznávání těles

G: SOUŘADNICE BODŮ
výstupy

učivo

G: určí souřadnice bodů

Souřadnice bodů, osy souřadnic

G: GRAFICKÝ SOUČET, ROZDÍL, NÁSOBEK
výstupy

učivo

G: seznámí se s grafickým součtem, rozdílem
úseček

Grafický součet, rozdíl úseček
Určení délky lomené čáry

6.3. Informatika
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout
základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní
techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě
pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě.
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
 poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a
komunikačních technologií
 porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem,
zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
 schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické
myšlení
 porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a
tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
 využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti
učení a racionálnější organizaci práce
 tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své
práce
 pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i
sociálních jevů a procesů
 respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
 zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na
internetu či jiných médiích
 šetrné práci s výpočetní technikou
6.3.1. Informační a komunikační technologie
 nabídneme žákům pravidelně pracovat s PC i v jiných vyučovacích předmětech
 naučíme orientaci na klávesnici počítače a práci s myší
 seznámíme žáky s programem Word včetně vkládání tabulek a obrázků
 seznámíme žáky s programem Microsoft Publisher
 zaměříme se na práci s Internetem
 budeme běžně používat internetovou poštu
 naučíme žáky vyhledávat obrázky a informace
 naučíme je pracovat s programem Malování, vytvoříme omalovánky pro menší žáky
 zahájíme práci v programu ZAV – psaní všemi deseti poslepu
 budeme vypracovávat samostatné práce např. na stránkách www.rvp.cz – DUM –
informační a komunikační technologie
Předmět je rozdělen do čtyř celků:
1. Seznámení s počítačem a práce s textem
2. Internet, web
3. Komunikace pomocí internetu
4. Základy psaní všemi deseti poslepu metodou ZAV

ročník
dotace
povinnost
(skupina)
dotace skupiny

5. ročník
1
povinný

5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

SEZNÁMENÍ S POČÍTAČEM A PRÁCE S TEXTEM
výstupy

učivo

P: zapne a vypne počítač, přihlásí a odhlásí se Části počítače
Vypnutí, zapnutí, přihlášení, odhlášení
P: je seznámen s pojmy HARDWARE,
HW, SW
SOFTWARE
Práce s myší
Textový editor Word
P: orientuje se na klávesnici, zná funkce
Program Malování
nejdůležitějších kláves
Program Microsoft Publisher
P: pracuje s myší
P: napíše krátký text ve Wordu
P: otevře, uloží, vytiskne soubor ve Wordu
P: zhotoví kalendář, vizitku nebo diplom
v programu
Microsoft Publisher
P: upravuje velikost písma, přesouvá text
P: vkládá do textu obrázek či fotografii
P: pracuje s tabulkou, sestaví křížovku,
osmisměrku
P: nakreslí černobílý i vybarvený obrázek a
používá geometrické
tvary



pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
INTERNET, WEB
výstupy

učivo

I: nezaměňuje pojmy Internet, web

Internet
webové stránky

I: na webu vyhledá příslušnou stránku
I: zkopíruje text či obrázek z Internetu do
Wordu
I: posílá SMS

I: orientuje se v mapách, umí najít školu, svůj
dům
I: pracuje se stránkami školy a města








pokrytí průřezových témat
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
KOMUNIKACE INTERNETEM
výstupy

učivo

I: pracuje s elektronickou poštou

E-mail
Práce s obrázky a fotografiemi

P: odesílá obrázky a fotografie
P: uloží digitální fotografie do složky



pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
ZÁKLADY PSANÍ NA KLÁVESNICI VŠEMI DESETI
Výstupy
učivo
Z: zná správný prstoklad na klávesnici, dodržuje správné sezení u
počítače, umí napsat složitější písmena tytu Ť,Ó, @ atd., zvládne
prvních 20-50 lekcí v programu ZAVIAČIČ

Základy psaní na klávesnici všemi deseti poslepu

6.4. Člověk a jeho svět
Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je
koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje
vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,
zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem
pro praktický život. Svým široce pojatým obsahem spoluutváří povinné základní vzdělávání
na 1. stupni. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a
souvislosti; utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických
okruhů.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí,
vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti.
Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové
i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na dopravní výchovu,
praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností
žáků.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného
chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity
mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se
lidé sdružují,
baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, ale i s
problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý
tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana
demokratického státu.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč
se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se
život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. V tematickém okruhu se vychází od
nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v
historii naší země.
Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství
regionu i celé země. Proto je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a
zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v
nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i
specializovaných muzeí, veřejnou knihovnu atd.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční
soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i
neživé přírody naší vlasti. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších
informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá
pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém
věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě
poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby.
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že
vede žáka k:
 utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti

 orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických,
zeměpisných a kulturních informací
 rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných
skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na
základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k
plnění povinností a společných úkolů
 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a
bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své
jedinečnosti (možností a limitů)
 utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností
aktivního uplatnění při jejich ochraně
 přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
 objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl
uspět
 poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného
rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a
bezpečnosti druhých
6.4.1. vlastivěda
 nabídneme žákům pohled do naší historie a to i regionální
 naučíme děti orientovat se na mapách republiky, Evropy a částečně i světa
 budeme se zabývat jednotlivými regiony ČR a "cestovat po Evropě"
 důraz budeme klást na vlastivědné poznávací exkurze a vycházky (např. regionální
památky, muzea)
 budeme se zaměřovat na výchovu správných mezilidských vztahů (rodina, spolužáci,
dospělí, cizinci, menšiny)
 poskytneme žákům lekce společenské výchovy a slušného chování
 nebudeme se bát diskutovat o základních globálních problémech (sociální problémy,
nesnášenlivost, problémy konzumní společnosti)
Předmět je rozdělen ve 4. ročníku do tří celků:
1. Místo, kde žijeme (M)
2. Lidé kolem nás (L)
3. Lidé a čas (Č)
4. ČR - naše vlast (M)
V 5. ročníku je rozdělen do tří celků:
1. Místo, kde žijeme (M)
2. Lidé kolem nás (L)
3. Lidé a čas (Č)
ročník
dotace
povinnost
(skupina)
dotace skupiny

4. ročník
2

5. ročník
2

povinný

povinný

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

Myslím si... (Soutěž)
Práce s mapou, vedoucí hráč: myslím si např. město ve Slezsku - žáci kladou otázky, vedoucí
hráč odpovídá jen ano - ne (např. je ve městě Slezské muzeum? vyrábí se tam ...
MÍSTO, KDE ŽIJEME
výstupy

učivo

M: vyhledá Krnov na mapě ČR

Krnov a místní krajina - části, poloha,
minulost a současnost našeho města, průmysl,
významné stavby
Práce s kompasem a mapou, určování
světových stran v přírodě
Riziková místa a situace

M: určí a vysvětlí polohu našeho města
vzhledem ke krajině a státu
M: orientuje se ve městě a nejbližším okolí
M: pojmenuje náš kraj a krajská města
M: navštíví některé pamětihodnosti a kulturní
zařízení ve městě a okolí
M: určí světové strany v přírodě i podle mapy
a orientuje se podle nich
M: řídí se podle zásad bezpečného pohybu v
přírodě
M: seznámí se s typy map, vyhledává
jednoduché údaje o přírodních podmínkách
na mapě ČR
M: seznámí se s plánem města



pokrytí průřezových témat
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
komentář
Doporučeno projít krnovské památky, navštívit muzeum, vhodná exkurze v některém
krnovském podniku
LIDÉ KOLEM NÁS
výstupy

učivo

L: vyjádří na základě zkušeností vztahy mezi
lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití

Soužití lidí - mezilidské vztahy, principy
demokracie
Chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla
slušného chování – ohleduplnost, etické
zásady, předcházení konfliktům
Právo a spravedlnost – základní lidská práva a
práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy,
protiprávní jednání a korupce, právní ochrana,
formy vlastnictví, manipulace s penězi,
spoření - dluhy
Co bych zlepšil v našem městě

L: rozlišuje rozdíly mezi lidmi, obhájí a
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a
dohodne se na společném postupu a řešení
L: rozpozná jednání a chování, která nelze
tolerovat,šují lidská práva či demokratické
principy
L: 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
L: poukáže na některé problémy ve městě či
okolí a navrhne možnosti zlepšení životního
prostředí v Krnově




pokrytí průřezových témat
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita
LIDÉ A ČAS
výstupy

učivo

Regionální památky (návštěva některé z nich)
- péče o památky
Č: pojmenuje některé postavy Starých pověstí Místní a krajové pověsti
českých
Staré pověsti české
Místní a krajoví rodáci
Č: převypráví stručně některou národní
Srovnání a hodnocení způsob života a práce
pověst
dříve a dnes
Č: rozlišuje současné a minulé
Č: vypráví o některé místní pověsti

komentář
Doporučeno navštívit některý ze zámků v okolí (Bruntál, Hradec nad Moravicí, Raduň)
LIDÉ A ČAS: NEJSTARŠÍ ČESKÉ DĚJINY
výstupy

učivo

Č: pracuje s časovými údaji

Orientace v čase, století
Historické důvody státních svátků
Nejstarší české dějiny:

Č: objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
Č: srovnává a hodnotí způsob života a práce
předků na našem území se současností

 dávní Slované, Velkomoravská říše,
Konstantin a Metoděj
Č: seznámí se s pojmy Slovanské kmeny,
 staré pověsti české (připomenutí ze 3. roč.)
Velkomoravská říše
 kníže Václav a Boleslav
Č: ví o prvním knížectví v Čechách, seznámí  sv. Vojtěch
se s historii smrti sv. Václava
Č: vyhledá informace o naší minulosti např.
v encyklopediích, na internetu, v muzeu
LIDÉ A ČAS: PŘEMYSLOVCI, LUCEMBURKOVÉ, JAGELLONCI, NÁSTUP HABSBURKŮ

výstupy

učivo

Anežka Česká
Král železný a zlatý
Č: srovnává a hodnotí způsob života a práce Poslední králové z rodu Přemyslovců
předků na našem území se současností
Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna
Karel IV.
Č: vypráví o vládě Přemyslovců
Gotické stavební památky
Č: popíše gotický sloh, zapamatuje si
Jan Hus
některou památku
Husitské války
Č: ví o vládě Lucemburků, blíže se seznámí s Jiří z Poděbrad
Jagellonci na českém trůně
Karlem IV.
První Habsburkové na českém trůně
Č: seznámí se s myšlenkami J. Husa, ví o
jeho upálení
Č: pracuje s časovými údaji

Č: seznámí se s husitskými válkami
Č: ví o vládě Jagellonců na českém trůně
Č: vyhledá informace o naší minulosti např.
v encyklopediích, na internetu, v muzeu
ČR - NAŠE VLAST
výstupy

učivo

M: najde ČR na mapě Evropy, zná názvy
sousedních států, umí je rovněž vyhledat na
mapě Evropy

Práce s mapou ČR
Světové strany
Praha - hlavní město
Jednotlivé regiony ČR
Povrch a vodstvo ČR
Zemědělské oblasti
Společná návštěva CHKO

M: vytvoří několik vět o našem hlavním
městě
M: pojmenuje některá pohoří a významné
nížiny v ČR, ukáže je na mapě
M: vyjmenuje naše významné řeky a ukáže je
na mapě
M: pojmenuje největší jezera, rybníky a
přehrady v ČR
M: vyhledá na mapě střední, východní,
západní, severní, jižní Čechy, Moravu a
Slezsko, seznámí se s některými přírodními,
kulturními a hospodářskými zajímavostmi v
jednotlivých oblastech
M: pojmenuje krajská města a umí je ukázat
na mapě
M: seznámí se s některými pamětihodnostmi
v ČR
M: rozezná nejvýznamnější zemědělské

Zprostředkování zážitků z cest, porovnávání

plodiny pěstované v jednotlivých oblastech v
ČR
M: zprostředkuje ostatním zážitky z cest po
ČR



pokrytí průřezových témat
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
komentář
Doporučeno navštívit regionální památku
5. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

MÍSTO, KDE ŽIJEME: OPAKOVÁNÍ ČR
výstupy

učivo

M: zjistí letopočet vzniku ČR, jméno 1. a
současného prezidenta, státní symboly,
seznámí se se státními svátky

Česká republika
 vznik ČSR a ČR
 prezident, státní symboly, státní svátky,
armáda ČR
 vláda, parlament, zákony, demokracie
 orientace na mapě ČR
 Jednotlivé kraje České republiky
(města, řeky, povrch, zajímavosti)

M: seznámí se s pojmy vláda, parlament,
zákon, demokracie
M: opakuje si znalosti o ČR získané v
předešlém ročníku po krajích
Č: vyhledá informace o naší minulosti např. v
encyklopediích, na internetu, v muzeu
MÍSTO, KDE ŽÍJEME: SVĚT



výstupy

učivo

M: orientuje se ve světadílech a oceánech na
mapě světa

Planeta Země - globus
Rovnoběžky a poledníky
Rovník
Kontinenty a oceány

pokrytí průřezových témat
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
MÍSTO, KDE ŽIJEME: EVROPA
výstupy

učivo

M: ukáže na mapě Evropy nejvýznamnější
ostrovy a poloostrovy

Poloha Evropy, její hranice
Ostrovy a poloostrovy, některá moře
Státy a hlavní města členských zemí EU
Některé další státy a hl. města Evropy
Orientace na mapě - některé další státy

M: pojmenuje některá moře omývající břehy
Evropy

M: pojmenuje státy a hlavní města členských
zemí EU, seznámí se i s některými dalšími
státy Evropy
M: zprostředkuje spolužákům vlastní zážitky
z cest po Evropě

Evropy
Sousední státy ČR - bližší seznámení
Zprostředkování zážitků z cest po Evropě,
porovnávání

M: porovnává způsob života, přírodu a
hospodářství některých států Evropy s ČR







pokrytí průřezových témat
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
Multikulturalita
LIDÉ KOLEM NÁS
výstupy

učivo

L: přemýšlí o soužití lidí ve společnosti,
seznámí se s některými spolky, stranami,
církvemi, chápe nutnost pomoci slabým,
nemocným

Soužití lidí ve společnosti
Spolek, strana, církev
Pravidla slušného chování
Základní globální problémy-konzumní
společnost, přírodní prostředí

L: diskutuje o některých globálních
problémech, např. problémech konzumní
společnosti, přírodního prostředí
LIDÉ A ČAS: NEJSTARŠÍ ČESKÉ DĚJINY
Výstupy
Č: rozezná hlavní události nejstarších
českých dějin
Opakování učiva ze 4. ročníku

Učivo
České země v pravěku, příchod Slovanů
Velkomoravská říše, vznik českého státu,
vláda přemyslovských knížat
Vláda přemyslovských králů, vláda
Lucemburků, Karel IV.
Husitské války, život ve středověku, husitství,
král Jiří z Poděbrad
Vláda Jagellovců, první Habsburkové
Časová orientace - století

LIDÉ A ČAS: HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ
výstupy

Učivo

Č: pracuje s časovými údaji

Vláda Habsburků - Rudolf II.
Renesance
Třicetiletá válka
J. A. Komenský

Č: srovnává a hodnotí způsob života a práce
předků na našem území se současností

Č: seznámí se s některými významnými
panovníky z rodu Habsburků

Baroko
Marie Terezie a Josef II.

Č: popíše renezanční sloh, zapamatuje si
některou renezanční památku
Č: ví o důsledcích Bílé hory
Č: formuluje základní myšlenky J.A.
Komenského
Č: seznámí se s reformami M. Terezie a
Josefa II.
Č: vyhledává informace o naší minulosti např.
v encyklopediích, na internetu, v muzeu
LIDÉ A ČAS: 19. STOLETÍ
výstupy

učivo

Č: pracuje s časovými údaji

Národní obrození
Národní divadlo
Vynálezy a vynálezci 19. století
Rakousko Uhersko

Č: seznámí se s významem národního
obrození
Č: popíše některé vynálezy 19. století
Č: vyhledává informace o naší minulosti např.
v encyklopediích, na internetu, v muzeu
LIDÉ A ČAS: 20. STOLETÍ
výstupy

učivo

M: seznámí se s letopočtem vzniku ČR,
jméno 1. a současného prezidenta, státní
symboly, je obeznámen se státními svátky

1. světová válka
Samostatné Československo
Osobnost T. G. Masaryka
2. světová válka
Fašismus a komunismus
Totalita a cenzura
Období komunistické vlády
Návrat k demokracii
Návštěva muzea
Státní svátky

Č: pracuje s časovými údaji
Č: objasní historické důvody pro zařazení
státních svátků a významných dnů
Č: srovnává a hodnotí způsob života a práce
předků na našem území se současností
Č: vypráví a 1. a 2. světové válce, vzniku ČR
Č: seznámí se s některými údaji ze života
T.G.Masaryka
Č: chápe zrůdnost fašismu a komunismu
Č: vyhledá informace o naší minulosti např. v
encyklopediích, na internetu, v muzeu

6.4.2. přírodověda
Předmět je vyučován 2 hod/týden ve 4. a 5. ročníku. Program předmětu staví na
elementárních znalostech, které žáci získali v prvouce i dalších předmětech a současně
vybavuje žáky základními vědomostmi pro předměty přírodopis, fyzika a chemie. Základní
znalosti a dovednosti z oblasti výuky ke zdraví. Součástí předmětu ve 4. ročníku je dopravní
výchova.
Součástí předmětu je část zabývající se nejobecnějšími pojmy, jejich porozuměním a
dovednosti správně je používat - aplikovat je. Další část předmětu je založena na činnostním tvořivém učení, praktických pokusech a na pozorování. Kromě vlastního vzdělávacího obsahu
jsou v přírodovědě realizována i průřezová témata (Osobnostní a sociální výchova, Mediální
výchova a zejména Environmentální výchova). Mezi převládající životní kompetence patří
řešení problému, občan, city.
Výuka probíhá většinou ve třídě nebo v terénu. Nezbytnou součástí výuky jsou vycházky,
exkurze, besedy a projekty.
Rozvíjíme schopnost popisovat pozorované a vyhledávat informace z různých dostupných
zdrojů. Dětem se dále umožňuje další rozvoj.
Předmět je rozdělen do tematických celků:
4.roč. Život na Zemi (Ž)
Člověk a životní prostředí (ČŽ)
Dopravní výchova (D)
5.roč. Země a vesmír (ZV)
Člověk a technika (ČT)
Rozmanitost přírody, člověk a zdraví Ž
ročník
dotace
povinnost
(skupina)
dotace skupiny

4. ročník
2

5. ročník
2

povinný

povinný

4. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

ŽIVOT NA ZEMI
výstupy

učivo

Živá a neživá příroda, vztahy, společné a
rozdílné znaky
Země - den, noc, roční období
Ž: pojmenuje látky a jejich vlastnosti, provádí Látky a jejich vlastnosti - třídění látek,
pokusná měření, založí jednoduchý postup ,
skupenství, vlastnosti
naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí
Jednoduchý pokus
Rovnováha v přírodě
Ž: rozlišuje některé horniny a nerosty, jejich
Vybraní zástupci rostlin, hub, živočichů původ, složení a využití člověkem
znaky života, stavba těla, způsob života,
Ž: porovnává na základě pozorování základní význam v přírodě a pro člověka
projevy života na konkrétních organismech
Pojem Ekosystém
Ž: objevuje a zjišťuje propojenost živé a
neživé přírody

Ž: zkoumá základní společenstva ve
vybraných lokalitách regionu, zdůvodní
podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a
nachází shody a rozdíly mezi nimi
Ž: stručně charakterizuje specifické přírodní
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku
mimořádných události; v modelové situaci
prokáže schopnost se účinně chránit




Rovnováha v přírodě - základní společenstva
Rizika v přírodě – rizika spojená s ročními
obdobími a sezónní činnosti; mimořádné
události způsobené přírodními vlivy a
ochrana před nimi
Základní horniny a nerosty
Chování a ochrana člověka za mimořádných
situací

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí
ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
výstupy

učivo

ČŽ: zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka ve vztahu k přírodě

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana
přírody
Chování v krizových situacích

DOPRAVNÍ VÝCHOVA




výstupy

učivo

D: uplatňuje účelné způsoby chování
v situacích ohrožující zdraví a
v modelových situacích simulující
mimořádné události
D: vnímá dopravní situaci, správně ji
vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro
své chování jako chodec a cyklista
D: rozpozná život ohrožující zranění, ošetří
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

dopravní předpisy
dopravní značky
vybavení jízdního kola a povinné vybavení
cyklisty
ošetřit jednoduchá poranění způsobená v
silničním provozu (např. oděrky)
absolvuje výuku na dopravním hřišti a jízdu
zručnosti
krizové situace – vhodná a nevhodná místa
pro hru, předcházení rizikovým situacím
v dopravě a v dopravních prostředcích
(bezpečnostní prvky)
přivolání pomoci v případě ohrožení
fyzického a duševního zdraví, čísla tísňového
volání, správný způsob volání na tísňovou
linku

pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

5. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

ZEMĚ A VESMÍR
výstupy

učivo

ZV: zná pojmy Vesmír, planeta, hvězda, zem. Země ve Vesmíru
Sluneční soustava
přitažlivost
Planeta, hvězda
ZV: vysvětlí na základě elementárních
Zemská přitažlivost
poznatků o Zemi jako součásti Vesmíru
Střídání dne a noci
střídání roč. období, den a noc
Časová pásma
Střídání ročních období
ČLOVĚK A TECHNIKA
výstupy

učivo

ČT: využívá poznatků o některých
jednoduchých strojích a el. energii a zná
jejich využití

Jednoduché stroje, elektrická energie
Výhody a rizika PC
Jednoduchý pokus
První pomoc, prevence úrazů
Situace hromadného ohrožení, mimořádné
události a rizika s nimi spojená – (varovný
signál, evakuace, zkouška sirén);
požáry (příčiny a prevence vzniku požárů,
ochrana a evakuace při požáru);
integrovaný záchranný systém

ROZMANITOST PŘÍRODY, ČLOVĚK A ZDRAVÍ
výstupy

učivo

Ž: třídí organismy do známých skupin,
využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy

Třídění organismů
Práce s atlasy organismů
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Počasí, podnebí
Ochrana přírody
Ochrana před riziky způsobené přírodou
(povodeň, vichřice)
Člověk na Zemi
Lidské tělo - stavba těla
základní funkce jednotlivých orgánových
soustav
životní potřeby člověka
pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou,
základy lidské reprodukce,
vývoj jedince – etapy vývoje
Péče o zdraví, zdravý životní styl, správná
výživa, výběr a uchovávání potravin, vhodná
skladba stravy, pitný režim
Režim dne

Ž: zkoumá základní společenstva ve
vybraných oblastech na Zemi
Ž: zhodnotí některé konkrétní činnosti
člověka v přírodě, zná význam zdravého
životního prostředí
Ž: využívá poznatků o lidském těle k
vysvětlení základních funkcí jednotlivých
orgánových soustav
Ž: rozlišuje etapy lidského života a orientuje
se ve vývoji dítěte před a po narození
Ž: účelně plánuje svůj čas pro učení, práci,
zábavu a odpočinek
Ž: uplatňuje ohleduplné chování k druhému
pohlaví a orientuje se v bezpečných

způsobech sexuálního chování mezi chlapci a
děvčaty v daném věku

Nemoci - ochrana před přenosnými
nemocemi, prevence
prevence nemocí a úrazů
Ž: uplatňuje základní dovednosti a návyky
První
pomoc při drobných poraněních,
související s podporou zdraví a jeho
hygiena
preventivní ochranou
Partnerství, manželství, rodičovství, základy
Ž: předvede v modelových situacích osvojené sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině,
jednoduché způsoby odmítání návykových
partnerské vztahy, osobní vztahy
látek
Návykové látky a zdraví - návykové látky,
hrací automaty a počítače, závislosti,
Ž: uplatňuje účelné způsoby chování v
situacích ohrožujících zdraví a v modelových odmítání návykových látek, nebezpečí
komunikace prostřednictvím elektronických
situacích simulujících mimořádné události
médií
Šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání,
brutalita a jiné formy násilí v médiích
Čísla tísňového volání – viz výše DV





pokrytí průřezových témat
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí

6.4.3. prvouka
Pro vzdělávací oblast člověk a jeho svět ustanovujeme předmět pod názvem prvouka pro 1.3. ročník. Tomuto předmětu budeme vyučovat v učebnách školy po jedné vyučovací hodině
2xtýdně, ve 3. ročníku 3 x týdně. Podle potřeby skloubíme výše uvedené časové vymezení do
sloučených celků a to zejména při výuce prvouky v terénu (vycházky nebo při projektovém
vyučování).
V předmětu prvouka budeme žákům předkládat nové poznatky a dovednosti z různých oblastí
života. Budeme vytvářet základní představy o nejběžnějších skutečnostech a zákonitostech v
přírodě i společnosti. Otevřeme žákům prostor pro jejich praktické ověření ve škole i rodině.
Vzdělávání zaměříme na to, aby:
 si žáci osvojili schopnost vnímavě sledovat život kolem sebe
 si ověřili a osvojili potřebné základní vědomosti o sobě, jiných lidech, živočiších,
rostlinách, škole i rodině
 dokázali pozorované skutečnosti zachytit ve svých vlastních projevech, názorech a
výtvorech
 se učili samostatnému vystupování a jednání
 poznávali vše, co je zajímá a v čem by mohli v budoucnu uspět
 objevovali podstatu zdraví a příčiny nemocí a dokázali se
rozhodovat v situacích ohrožení vlastního zdraví.
Předmět je rozdělen do pěti celků:
1. Místo,kde žijeme /DŠ/
2. Lidé kolem nás /L/

3. Lidé a čas /Č/
4. Rozmanitost přírody /P/
5. Člověk a jeho zdraví /Z/


ročník
dotace
povinnost
(skupina)
dotace skupiny

1. ročník
2

2. ročník
3

3. ročník
2

povinný

povinný

povinný

1. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

MÍSTO, KDE ŽIJEME
výstupy

učivo

Jsem školák - škola, domov
Bezpečná cesta do školy a ze školy – pravidla
silničního provozu
Blízké okolí školy
DŠ: orientuje se ve třídě a ve škole
Poznávání prostoru třídy a školy
DŠ: chová se ukázněně ve škole i mimo školu Chování ve škole i mimo školu – školní řád
Hygienické a pracovní návyky, sebeobsluha
DŠ: zvládá hygienické i pracovní návyky,
odpočinkové návyky
udržuje pořádek
Udržování pořádku
Příprava pomůcek na vyučování
DŠ: připraví si pomůcky
DŠ: zná cestu do školy a zpět domů,
seznamuje se se základními pravidly
silničního provozu a řídí se jimi

LIDÉ KOLEM NÁS
výstupy

učivo

L: poznává příbuzenské vztahy v rodině

Moje rodina - život v rodině, příbuzenské
vztahy, rodinné oslavy
Můj pokojíček – hračky a školní potřeby

L: vypráví o svém domově, bydlišti a okolí

LIDÉ A ČAS
výstupy

učivo

Č: rozlišuje různá povolání, obchody

Povolání – tělesná a duševní práce
V obchodě – prodavač, zákazník, různé
obchody
Dopravní prostředky
Dny v týdnu – kalendář, pracovní dny, dny
volna, svátek, narozeniny
Roční období, měsíce, rok

Č: pojmenuje druhy dopravních prostředků
Č: orientuje se v čase-rok, měsíc, týden, den,
hodina
Č: vyjmenuje dny v týdnu

Č: časově zařadí Vánoce a Velikonoce
Č: seznámí se s některými vánočními a
velikonočními zvyky a tradicemi

Hodiny, měření času, orientace v čase
Vánoční zvyky a tradice
Velikonoční zvyky a tradice
Práce a volný čas

komentář
Akce: - školní výlet - Vánoce - Velikonoce

ROZMANITOST PŘÍRODY
výstupy

učivo

Roční doby:
 podzim
 zima
P: vyjmenuje měsíce jednotlivých ročních
 jaro
období
 léto
Vyjmenování měsíců a ročních období
P: popíše změny v přírodě podle ročního
Porovnávání a pozorování proměn přírody
období
Pozorování proměn počasí
P: seznamuje se s pracemi na poli, na zahradě,
Na poli – zemědělské plodiny, podzimní
v sadu
práce
P: pozoruje počasí, popisuje změny v přírodě V sadu, na zahradě – ovoce, zelenina
V parku a v lese
P: popíše stavbu těla rostlin
Stavba rostlin
P: zná domácí zvířata a jejich mláďata
Domácí a hospodářská zvířata a jejich
P: pozná základní skupiny živočichů ve volné mláďata
Živočichové ve volné přírodě
přírodě, ptáky stěhovavé
Ptáci stálí a stěhovaví
P: seznamuje se s pojmy ochrana zeleně,
Seznámení – ochrana přírody
životní prostředí
Zásady správného chování v přírodě
Třídění odpadu
P: dodržuje zásady správného chování v
přírodě, péče o les
P: rozlišuje čtvero ročních období a
vyjmenuje je



pokrytí průřezových témat
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
výstupy

učivo

Z: určí jednotlivé části těla podle obrázku i
skutečnosti

Poznáváme své tělo – části těla
Rozdíly mezi lidmi z různých částí světa
Péče o zdraví – u lékaře, úraz, nemoc,
očkování
Správná výživa a pitný režim
Osobní hygiena

Z: vnímá rozdíly mezi lidmi různých částí
světa
Z: pojmenuje běžná onemocnění

Z: ví, co dělat v případě úrazu
Z: správně se chová u lékaře
Z: zná základy životosprávy
Z: dodržuje základní hygienické návyky

2. ROČNÍK - DOTACE: 3, POVINNÝ

MÍSTO, KDE ŽIJEME
výstupy

učivo

DŠ: žák ovládá základní učivo 1.roč.

Pravidla slušného chování
Orientace v místě bydliště, cesta do školy
Dodržování školního řádu
Vybrané dopravní značky
Základní pravidla bezpečnosti pro chodce
Dopravní prostředky

DŠ: ovládá pravidla slušného chování ve
společnosti i v rodině
DŠ: bezpečně se orientuje v místě svého
bydliště a ve škole
DŠ: dodržuje školní řád
DŠ: zná základní pravidla pro chodce
DŠ: určuje vybrané dopravní značky
DŠ: rozlišuje dopravní prostředky
LIDÉ KOLEM NÁS
výstupy

učivo

L: pojmenuje zaměstnání rodičů

Rodina a příbuzenské vztahy v rodině
Zaměstnání rodičů
Adresa a datum narození
Práva a povinnost žáka
Můj domov – město, vesnice
Naše vlast ČR
Naše město - vycházka

L: ví, co je rodina, zná vztahy v rodině
L: zná adresu svého bydliště, datum narození
L: zná svá práva a povinnosti
L: zná své město, svou vlast



pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
LIDÉ A ČAS
výstupy

učivo

Č: rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost Orientace v čase – přítomnost, minulost,
budoucnost

Č: orientuje se v čase podle hodin
Č: rozezná pojmy práce a volný čas, váží si
práce
Č: zná běžně užívané výrobky, ví, k čemu
slouží

Orientace v čase podle hodin
Dny v týdnu, měsíce
Práce a volný čas
Výsledky lidské práce – výrobky a jejich užití
Můj domov – náš byt, náš dům
Tradiční zvyky a obyčeje

Č: pozná potřebu zařízení v domácnosti
ROZMANITOST PŘÍRODY
výstupy

učivo

Podzim
Zima
Jaro
P: zná charakteristické znaky - les, louka,
Léto
zahrada, pole, u vody
Proměny přírody
Znaky ekosystémů les, louka, zahrada, pole,
P: chápe význam životního prostředí pro
u vody
člověka
Stromy listnaté a jehličnaté
P: rozlišuje stromy listnaté, jehličnaté
Ovoce, zelenina
Domácí a volně žijící zvířata
P: pojmenuje běžně vyskytující se rostliny
Stavba těla živočichů a rostlin
P: pojmenuje domácí zvířata, chápe péči o ně Ochrana životního prostředí
P: zná vybraná volně žijící zvířata a ptáky
P: pozoruje, popíše a porovná proměny
přírody ročních dob

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
výstupy

učivo

Z: dokáže podle obrázku popsat lidské tělo

Člověk – lidské tělo (seznámení)
Nemoc a úraz
Péče o zdraví

3. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

MÍSTO, KDE ŽIJEME
výstupy

učivo

DŠ: začlení svou obec do příslušného kraje

Obec (město, vesnice)
Krnov – naše město (projekt)
Naše vlast ČR – kraj, rozdělení země
Sousední státy
Jsme Evropané
Státní symboly
Orientace v krajině, světové strany

DŠ: pozoruje a popíše nejbližší okolí a jeho
změny
DŠ: rozliší přírodní a umělé prvky v krajině,
vyjádří jejich estetické hodnoty a rozmanitost

DŠ: ovládá pravidla slušného chování
DŠ: dodržuje školní řád

Pravidla slušného chování a školní řád
Ochrana zdraví

DŠ: orientuje se v nejbližším okolí školy
DŠ: zná cestu do školy, dopravní značky
DŠ: zná svou obec, významné budovy
DŠ: popíše rozdíly mezi městem a venkovem
DŠ: orientuje se podle plánku, zná světové
strany
DŠ: zná název své země, sousední státy,
rozdělení země
DŠ: rozlišuje státní symboly
DŠ: rozliší možná nebezpečí
LIDÉ KOLEM NÁS
výstupy

učivo

L: zná práva a povinnosti členů rodiny

Rodina a příbuzenské vztahy
Chování lidí, vlastnosti lidí
Úplná a neúplná rodina, dětský domov

L: rozlišuje příbuzenské vztahy základní i
širší, projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich
přednostem i nedostatkům
L: ví, co je neúplná rodina
L: odvodí význam a potřebu různých povolání
L: rozlišuje vlastnosti lidí
L: toleruje přednosti a nedostatky spolužáků




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

LIDÉ A ČAS
výstupy

učivo

Č: rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost Minulost, přítomnost, budoucnost
Rok a roční období
Č: určuje čas podle hodin
Určování času podle hodin
Krnov – naše město (projekt)
Č: kulturní a hist. památky, významné
Povolání
události regionu
Č: porovnává život v minulosti a přítomnosti
na příkladech

Č: uplatňuje poznatky o sobě, rodině,
činnostech člověka, o společnosti
ROZMANITOST PŘÍRODY
výstupy

učivo

Podmínky života na Zemi
Proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích
Živé organismy
P: rozlišuje živou a neživou přírodu
Neživá příroda
Koloběh vody v přírodě
P: rozlišuje přírodniny a lidské výtvory
Přírodniny, suroviny a lidské výtvory
P: provádí jednoduché pokusy, změří základní Houby
veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a
Dřeviny a byliny
přístrojů
Rostliny kvetoucí a nekvetoucí
P: jednoduše popíše koloběh vody v přírodě Rostliny okrasné, užitkové, léčivé, jedovaté
Chráněné rostliny, ochrana přírody
P: rozliší nejznámější rostliny a zařadí je do Živočichové – společné znaky
skupin
Živočichové
P: vysvětlí rozdíl mezi dřevinami a bylinami Ochrana přírody – třídění odpadu
Ohrožené druhy rostlin a zvířat
P: zná běžné druhy ovoce a zeleniny
P: pozoruje, popíše a porovná viditelné
proměny v přírodě v jednotlivých ročních
obdobích

P: zná nejznámější jedlé a jedovaté houby
P: zná společné znaky živočichů
P: pojmenuje některá domácí a volně žijící
zvířata
P: uvědomuje si závažnost znečišťování
ovzduší
P: chová se ohleduplně k přírodě
P: zná význam třídění odpadu
P: chápe, proč chráníme vodu a půdu před
znečištěním
pokrytí průřezových témat

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
výstupy

učivo

Z: pojmenuje základní části lidského těla i
důležité vnitřní orgány

Lidské tělo- růst a vývoj
Péče o zdraví – hygiena, zdravá strava,
pohyb, pitný režim, příznak nemoci
Osobní bezpečí – krizové situace – vhodná a
nevhodná místa pro hru

Z: seznámí se s vývojem člověka

Z: zvládá a uplatňuje základní návyky osobní
hygieny

Bezpečnost v silničním provozu

Z: rozezná nebezpečí různého charakteru,
využívá bezpečná místa pro hru a trávení
volného času;

Přivolání pomoci v případě ohrožení
čísla tísňového volání, správný způsob volání
na tísňovou linku;
Mimořádné události – způsob chování

Z: zná příznaky běžných nemocí
Z: rozlišuje zdravou a méně zdravou stravu,
pitný režim
Z: odmítá komunikaci s cizími osobami,
pokud je mu nepříjemná
Z: rozeznává nebezpečná místa ve svém
okolí, reaguje na pokyny dospělých při
mimořádných událostech
Z: poznává, jak a koho požádat o pomoc v
případě ohrožení
Z: uplatňuje základní pravidla , bezpečného
chování účastníka silničního provozu, jedná
tak, aby neohrožoval zdraví své zdraví jiných
Z: ovládá způsoby komunikace s operátory
tísňových linek

6.5. Umění a kultura
Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání
světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu.
V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory
Hudební výchova a Výtvarná výchova. Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují
prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného
umění, ale také umění dramatického a literárního.
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně
pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání
hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace.
Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně
vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku,
který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě,
vnímání a interpretaci.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
tím, že vede žáka k:
 pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako
svébytného prostředku komunikace
 chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součástí lidské
existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné
vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevu a
potřeb a k utváření hierarchie hodnot
 spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých
hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým
kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých
skupin, národě a národností
 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k
možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
 zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání
a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě

6.5.1. Hudební výchova
Předmět nazveme Hudební výchova.
Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 vyučovací hodinu týdně.
Výuka bude probíhat ve třídách nebo v učebně HV.
V předmětu HV budeme klást důraz na vokální činnosti propojené
s instrumentálními, hudebně pohybovými a poslechovými doplněné základy hudební nauky.
Žáky budeme vést k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného
prostředku komunikace.
U žáků budeme hudebními činnostmi rozvíjet jejich hudební schopnosti - sluchové, pěvecké,
rytmické, intonační, instrumentální, hudebně pohybové, hudebně tvořivé a poslechové.
Výuka bude doplněna návštěvou koncertů. Do vzdělávacího obsahu HV bude zařazena
spolupráce se ZUŠ - výchovné koncerty a projekt v rámci multikulturní výchovy s dotací
vyučovacích hodin ve 4. ročníku.

Třída s rozšířenou výukou HV.
Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 vyučovací hodiny týdně v 1., 2. a 3. ročníku a 3
vyučovací hodiny týdně ve 4. a 5. ročníku. Jedna hodina je hudební výchova s hudební
naukou, druhá hodina je rytmická a pohybová výchova a hra na zobcovou flétnu (děti jsou
rozděleny na dvě poloviny). Třetí hodina je sborový zpěv. V 1. – 3. ročníku je sborový zpěv
nepovinný předmět, ve 4. – 5. ročníku je součástí dopolední výuky – jako povinný předmět.
Učivo a výstupy pro běžnou třídu platí i pro třídu s rozšířenou výukou. Ta má navíc doplněno
rozšiřující učivo kurzívou.
Hudební výchova je rozdělena do částí:
Zpěv a hlasová výchova ZaHV
Intonace I
Hudebně pohybové činnosti a rytmická výchova HPČ
Hudební teorie a dějiny hudby HT
Instrumentální činnosti IČ
Poslech P
ročník
dotace
povinnost
(skupina)
dotace
skupiny

1. ročník
1

2. ročník
1

3. ročník
1

4. ročník
1

5. ročník
1

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU HV

ročník
dotace
povinnost
(skupina)
dotace
skupiny

1. ročník
2

2. ročník
2

3. ročník
2

4. ročník
3

5. ročník
3

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

1. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

ZPĚV A HLASOVÁ VÝCHOVA
výstupy

učivo

ZaHV: zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v

Pěvecký a mluvní projev-hlasová hygiena,
hlavový tón, kukačka, melodické hry, hlasová

jednohlase
ZaHV: provádí hlasová a dechová cvičení a
zřetelně vyslovuje, dbá na správné dýchání a
držení těla

Třída s rozšířenou výukou HV
ZaHV: seznamuje se s jednoduchým
dvojhlasem

cvičení, dechová cvičení
Správný postoj při zpěvu
Realizace písní v jednohlase.

Postupné seznamování s dvojhlasem –
jednoduchý kánon
souznělé písně

INTONACE
výstupy

učivo

I : rozlišuje tóny vysoké a nízké, melodie
stoupá, melodie klesá

Tóny vysoké, tóny hluboké
Melodie stoupá, melodie klesá
Reprodukce krátkých motivů

Třída s rozšířenou výukou HV
I: rozpozná výšku tónu, směr melodie
I: reaguje na gesto učitele
I: zpívá na základě svých dispozic čistě
v durové diatonické řadě
I: melodizuje jednoduchá říkadla

Tóny vysoké, hluboké ( reakce pohybem,
rukou).
Hudební abeceda, diatonické postupy
( graficky i motoricky).
Orientace v rámci durové diatonické řady
Hry na otázky a odpovědi.
Melodizace říkadel.

HUDEBNĚ-POHYBOVÉ ČINNOSTI A RYTMICKÁ VÝCHOVA
výstupy

učivo

HPČ: reaguje pohybem na znějící hudbu,

Hudební rytmus-realizace písní ve 2/4 taktu.
Rytmické hry- ozvěna, vytleskávání
Pohybový doprovod znějící hudby, vyjádření
obsahu písně.
Pohybová improvizace.

HPČ: provádí hudebně pohybovou činnostdržení těla chůze, jednoduché taneční hry,
pochod

HPČ: vytleská rytmus podle vzoru
Třída s rozšířenou výukou HV
HPČ: používá rytmické nástroje k hudebním
doprovodům

Jednoduché taneční prvky.

Rytmizace pomocí rytmických nástrojů.
Hudební pohádka – pohybové ztvárnění.

HPČ: snaží se vyjádřit hudbu pohybem i
rytmickými nástroji

HUDEBNÍ TEORIE A DĚJINY
výstupy

učivo

HT: pozná hymnu ČR a rozumí smyslu textu

Pojmy: zvuk, tón, notová osnova-mezery,
linky, nota, houslový klíč, piano, forte
Hymna ČR
Hudební nástroje

HT: seznámí se s některými pojmy
HT: seznámí se s některými hudebními
nástroji
Třída s rozšířenou výukou HV:
HT: rozpozná délku a výšku not a pomlk
HT: orientuje se v notovém zápise
HT: pracuje s taktem 2/4 ¾ 4/4
HT: pozná základní hudební nástroje

Pojmy: takt, takt. čára, pomlka
Délka noty a pomlky: celá, půlová, čtvrťová
Stupnice C dur
Čtení not podle výšky c1 – c2
Hudební nástroje základní podle obrázků.

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
výstupy

učivo

IČ: učí se používat dětské hudební nástroje k
doprovodné hře

Hra na hudební nástroje Orf. instrumentářesprávné držení nástroje, jednoduchý doprovod
písní.
Reprodukce motivů, jednoduchých témat.

Třída s rozšířenou výukou HV:

Hra a tvorba jednoduchých doprovodů
s využitím vlastního těla o Orf. Instrumentáře,
vyjadřování hudebních i nehudebních
představ.

IČ: pojmenuje nástroje používané v HV
Hra na zobcovou flétnu

IČ: dbá na správné brániční dýchání a držení
Správné návyky při dýchání ( průpravné cviky
těla
formou hry).
IČ: reaguje na gesto učitele (dirigenta)
Hra na ozvěnu – prázdné i konkrétní tóny.
Hra podle sluchu i podle učitele.
IČ: hraje na ozvěnu

IČ: učí se spojovat notový zápis a hru na
nástroj

Hra podle notového zápisu.
Hra s hudebním doprovodem – klavír, CD,
druhá flétna.
Hra jednoduchých lidových písní – na 2,3,4
tónech
Rozsah tónů g1 – c2

POSLECH
výstupy

učivo

Hudba vokální a instrumentální.
Seznámení se s některými hudebními nástrojiP: poslechem pozná vybrané hudební nástroje klavír, flétna,buben, kontrabas,... (poslech
hudebních pohádek)
P: pozná vánoční koledy
Hudební styly- hudba pochodová, taneční,
ukolébavka.
Vánoční hudba- koledy.
P: poslouchá vybrané skladby

Třída s rozšířenou výukou HV
P: rozpozná jednotlivé kvality tónů
P: poznává a zařazuje základní hudební
nástroje




Rozlišení : tón, zvuk, hlas mluvený, zpívaný.
Rozlišení hlasu mužského, ženského a
dětského.
Rozpoznání dynamických změn, agogických
(tempových) změn.
Poslech drobných skladbiček.

pokrytí průřezových témat
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
2. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

ZPĚV A HLASOVÁ VÝCHOVA
výstupy

učivo

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

Pěvecký a mluvní projev- pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky
odlišný zpěv

ZaHV: hospodárně dýchá, zpívá uvolněně
Třída s rozšířenou výukou HV
ZaHV: dbá na dodržování správných návyků
při zpěvu
ZaHV: v jednoduché písni, v souznělých
písních

Kontrola a prohlubování správných návyků
při zpěvu (dýchání, artikulace, frázování,
tvorba hlavového tónu).
souznělé písně

INTONACE
výstupy

učivo

I: tóny vysoké, nízké melodie stoupavá ,
klesavá

Rozlišování vysokých a nízkých tónů

Třída s rozšířenou výukou HV

Rozšiřování hlasového rejstříku.
Průprava k dvojhlasému zpěvu (zadržení
spodního tónu, zpěv v terciích)
Durová tónina
Reprodukce jednotlivých tónů.
Rozlišení jednoho tónu a vícezvuku.

I: rozpozná výšku tónu
I: zazpívá durovou řadu tónů
I: učí se udržet intonaci bez hudebního
doprovodu
I: používá rozsah tónů C1 – D2 v daných
písních, skladbičkách, ve stupnicích

HUDEBNĚ-POHYBOVÉ ČINNOSTI A RYTMICKÁ VÝCHOVA
výstupy

učivo

HPČ: vytleskává rytmus podle říkadel a písní

Pohyb podle rytmu.
Taktování písní ve 2/4taktu
Poskočný krok
Polka

HPČ:pohybuje se podle daného rytmu, při
tanci tleská a do pochodu bubnuje
HPČ: pohybově vyjadřuje hudbu
Třída s rozšířenou výukou HV:
HPČ: vytleskává složitější rytmické celky
HPČ: rozlišuje rytmus, metrum
HPČ: vyjadřuje hudbu pohybem, hrou na
tělo, pantomimicky
HPČ: učí se jednoduché krokové variace (
úkroky, poskoky, cval) ve spojení s hudebním
doprovodem

Rytmické a pohybové hry
Hra na tělo.
Pohyb podle rytmu, melodie
Základní taneční kroky – polka, valčík,
pochod
Ztvárnění melodie podle charakteru – rázná
smutná, veselá, slavnostní

HUDEBNÍ TEORIE A DĚJINY
výstupy

učivo

HT: rozlišuje pojmy notová osnova, noty,
houslový klíč, takty, rytmus

Pojmy-notová osnova, noty, houslový klíč,
Seznámení s hymnou ČR

HT: pozná hymnu ČR,
Třída s rozšířenou výukou HV:

Délka, výška not, rozlišení taktů.

HT: Orientuje se v notovém zápisu
HT: pozná základní hudební nástroje, umí je
zařadit do příslušné skupiny
HT: Seznámení s čelními představiteli české
hudby

Hudební nástroje a jejich rozdělení do skupin.
Notový zápis – délka noty ( osminová nota a
pomlka, tečka u noty)
Bedřich Smetana
Pojmy – celý tón, půltón, stupnice

HT: pracuje se stupnicemi

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
výstupy

učivo

IČ: používá dětské hudební nástroje, doplní
zpěv doprovodem na ně

Hra na jednoduché hudební nástroje –
improvizované rytmické nástroje a Orffovy
nástroje

Třída s rozšířenou výukou HV
IČ: používá nástroje Orf. instrumentáře
k rytmickým cvičením a doprovodům.
IČ: učí se pomocí hud. nástrojů vyjadřovat
hudební a nehudební představy.

Hra na Orf. nástroje i na nástroje
vlastnoručně vyrobené
Uplatnění nástrojové hry žáků ZUŠ.
Improvizace v rámci pentatoniky.
Vyjadřování hudebních i nehudebních
představ a myšlenek pomocí hud. nástrojů.

Hra na zobcovou flétnu

Neustálá kontrola správné hry na flétnu.
IČ: dbá na všechny správné zásady při hře na
Hra na ozvěnu – spojení tónů, jednoduchá
flétnu
řada, jednoduché melodické motivky.
IČ: reaguje na gesto učitele při hře
Zvládnutí pravé ruky – g1 – c1
IČ: hraje na ozvěnu
IČ: zvládá pravou i levou ruku

POSLECH
výstupy

učivo

P: poslouchá vybrané skladby

Rozpoznání tempových a dynamických změn
Rozpoznání některých hudebních nástrojů
Pochod
Ukolébavka

P: sólový zpěv, sborový zpěv
P: poznávání základních hudebních nástrojů

Poslech a reprodukce vánočních koled
Třída s rozšířenou výukou HV

P: pozná podle ukázek dané hudební nástroje
a umí je zařadit do skupiny
P: pozná charakter skladby
P: rozliší hudbu instrumentální, vokální a
vokálně instrumentální
P: rozlišuje části písně

Seznámení s lidovými a umělými písněmi
Poznávání nových hudebních nástrojů
Melodie veselá, smutná, rázná, něžná,
slavnostní
Rozlišení sloka, refrén
Poslechové hádanky
Rozlišení hudby vokální a instrumentální

3. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

ZPĚV A HLASOVÁ VÝCHOVA
výstupy

učivo

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

Pěvecký a mluvní projev -pěvecké
dovednosti, hlasová hygiena, dynamicky
odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu
Správné dýchání, frázování
Hudební rytmus -realizace písní ve 2/4 a
3/4taktu

ZaHV: při zpěvu užívá získané pěvecké
dovednosti,
ZaHV: dbá na artikulaci a správné dýchání
Třída s rozšířenou výukou HV
ZaHV: dbá na dodržování správných
pěveckých návyků, zřetelně vyslovuje, frázuje
ZaHV: snaží se udržet 2. hlas

Rozšiřování hlasového rejstříku, frázování
písně, nádechy.
Lidové a umělé písně – kánony, pokus o
lidový dvojhlas
Souznělé písně

INTONACE
výstupy

učivo

I: udrží se v jednohlase-sólo.

Zpěv -dlouhé, krátké tóny, melodie stoupající,
klesající, reprodukce krátkých melodií,

Třída s rozšířenou výukou HV
I: intonuje v durové tónině
I: reaguje na gesta učitele

Reprodukce melodických cvičení
Intonace v diatonické řadě
Durový trojzvuk -intonace 1.,3. a 5. stupně
Kánonická cvičení.

HUDEBNĚ-POHYBOVÉ ČINNOSTI A RYTMICKÁ VÝCHOVA
výstupy

učivo

HPČ: učí se vytleskat rytmus

Rozpoznávání 2 /4 a ¾ taktu

HPČ: rozliší rytmus valčíku, polky a mazurky Pohybové ztvárnění -vyjádření hudby
HPČ: učí se polkové a valčíkové kroky,
pohybově vyjadřuje hudbu, reaguje pohybem
na hudbu
Třída s rozšířenou výukou HV
HPČ: pohybově vyjadřuje hudbu, pohybově
improvizuje
HPČ: vytleskává složitější rytmické celky.

Hra na tělo – tleskání, pleskání, dupání,
luskání.
Rytmizace
Pohybové ztvárnění písně

HPČ: tvoří jednoduchý rytmický doprovod
HPČ: používá hru na tělo
HUDEBNÍ TEORIE A DĚJINY
výstupy

učivo

HT: rozliší podle not stoupavou a klesavou
melodii

Pojmy: noty, houslový klíč,
Poslech hymny – pokus o společný zpěv

HT: seznámí se s původem hymny ČR
Třída s rozšířenou výukou HV
HT: orientuje se v notovém zápisu
HT: seznámí se s čelními představiteli české
hudby



Notový zápis – upevnění znalostí.
Nové pojmy – prima volta, sekunda volta.
Dynamická znaménka.
Antonín Dvořák

pokrytí průřezových témat
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
Výstupy
I: Využívá jednoduché instrumentální nástroje
k doprovodné hře
Třída s rozšířenou výukou HV
IČ: dbá na všechny správné zásady při hře na
zobcovou flétnu
IČ: používá rozsah tónů c1 – f 2
IČ: reaguje na gesta učitele při hře
IČ zvládá hru tónových řad

POSLECH

Učivo
Hra na rytmické hudební nástroje
Kontrola správných návyků při hře
Hra podle sluchu, podle učitele
Hra na ozvěnu
Hra podle not. Zápisu
Hra s hudebním doprovodem
Propojení 1. a 2. oktávy
Hra stupnice C DUR

výstupy

učivo
Kvalita tónů, vztahy mezi tóny /akord/

P: poslouchá vybrané skladby
P: rozpozná hudbu vokální, instrumentální a
vokálně instrumentální
P: poznávání hudebních nástrojůzdokonalování

Hudba vokální,instrumentální,vokálně
instrumentální
Lidský hlas, hudební nástroj
Pochod
Ukolébavka
Vánoční koledy

Třída s rozšířenou výukou HV
P: rozlišuje hru sólovou, komorní a
orchestrální
P: rozpoznává zpěvné hlasy
P: poznává vybrané tance
P: slovně se vyjadřuje o hudbě




Hudba komorní, orchestrální – sólo, duo,
trio…
Rozeznávání zpěvních hlasů
Rozpoznávání tanců dvoudobých a třídobých
– polka, valčík, menuet, pochod.
Poslechové hádanky

pokrytí průřezových témat
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity
4. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

ZPĚV A HLASOVÁ VÝCHOVA
výstupy

učivo

ZaHV: zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase či dvojhlase v dur a moll

Dvojhlas, vícehlas -kánon, lidový dvojhlas
Pěvecký a mluvní projev, hlasová hygiena

ZaHV: při zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti
Třída s rozšířenou výukou hudební výchovy
Sborový zpěv
ZaHV: zpívá čistě na základě svých dispozic
v jednohlase i vícehlase
ZaHV: dbá na dodržování správných návyků
při zpěvu – dýchání, frázování, zřetelná
výslovnost.
ZaHV: podle svých schopností se rozezpívává

Jednohlas, dvojhlas i – lidové i umělé písně –
kánony
Píseň v cizím jazyce
Brumendo, vokály, rozezpívání.
Zpěv sólový s doprovodem sboru
Zpěv s doprovodem hudebních nástrojů.

INTONACE
výstupy

učivo

I: provádí elementární hudební improvizace

Intonace a vokální improvizace
Kánon
Pokus o jednoduchý dvojhlas

I: podle svých schopností se pokouší o
jednoduchý dvojhlas.
Třída s rozšířenou výukou HV
I: intonuje na základě svých dispozic
intonačně čistě v jednohlase i vícehlase.
I: rozlišuje mollovou a durovou melodii

Písně jednohlasé
Písně dvojhlasé
Písně kánonické
Intonační řady
Melodická cvičení podle gest učitele

HUDEBNĚ-POHYBOVÉ ČINNOSTI A RYTMICKÁ VÝCHOVA
výstupy

učivo

HPČ: ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
tanečních kroků

Hudební rytmus - realizace písní ve 2/4, 3/4
Taktování.
Orientace v notovém záznamu - takt, délka
not.
Hudební styly - pochod, valčík, polka.
Pohybová vyjádření hudby - pohybová
improvizace.
Orientace v prostoru.

HPČ: na základě individuálních schopností
vytváří pohybové i rytmické improvizace

Třída s rozšířenou výukou HV:
ZOBCOVÁ FLÉTNA

Rytmizace složitějších hudebních celků,
HPČ: ztvárňuje hudbu pohybem, vyjadřuje se rytmická improvizace.
Pantomima, pohybová improvizace.
pantomimicky
Taneční kroky, jednoduchý tanec
HPČ: realizuje taneční kroky
Pokus o rytmickou kapelu.
HPČ: pohybově improvizuje, vymýšlí
jednoduché taneční kroky k melodii
HPČ: vytváří rytmický doprovod s nástroji
HUDEBNÍ TEORIE A DĚJINY
výstupy

učivo

Pojmy - houslový klíč, nota-celá, půlová,
čtvrťová
Takt
HT: umí rozdělit základní hudební nástroje do Rozdělení hudebních nástrojů
skupin
B. Smetana A. Dvořák
HT: orientuje se v jednoduchých hudebních
pojmech

HT: seznámí se s nejznámějšími českými
hudebními skladateli
Třída s rozšířenou výukou HV
HT: orientuje se v notovém zápisu
HT: pozná hudební nástroje, řadí je do
příslušné skupiny
HT: rozpozná hudbu sólovou, komorní,
sborovou, orchestrální

Hudební nástroje – dělení do 4 skupin

Notový zápis
Rozpoznávání hudebních nástrojů
Třídění hudebních nástrojů do skupin
Hudba sólová, komorní, sborová, orchestrální
Seznámení s velikány světové hudby – Mozart,
Bach

HT: seznámí se s velikány světové hudby
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
výstupy

učivo

IČ: využívá na základě svých hudebních
schopností jednoduché, popř. složitější
hudební nástroje k doprovodu i reprodukci
skladeb a písní

Hra na hudební nástroje - Orf. instrumentář
Hra na improvizované hudební nástroje

Třída s rozšířenou výukou HV
IČ: využívá všech rytmických hudebních
nástrojů, snaží se používat některé melodické
nástroje

Doprovod písní, nástrojová improvizace.
Rytmické i melodické hudební nástroje.

IČ: improvizuje s hudebními nástroji
Hra na zobcovou flétnu

Kontrola správných návyků při hře.
IČ: dbá na všechny správné zásady při hře na
Hra na ozvěnu, podle sluchu, podle učitele.
flétnu
Hra podle notového zápisu.
IČ: používá rozsah tónů c1 – g2, zvládá hru
Hra s hudebním doprovodem.
ve druhé oktávě
Hra v kánonu a dvojhlasu.
Rozsah tónů c1 –g2 včetně posuvek.
IČ: seznámí se s prvními posuvkami
Hra stupnic – C dur, G dur, F dur.
IČ: rozšiřuje způsoby hry
Hra ve staccatu, legatu.

POSLECH
výstupy

učivo

P: rozpozná hudební formu jednoduché písně
či skladby

Hudební styly a žánry (pochod, taneční
hudba, valčík, polka, ukolébavka,...)

P: poslouchá vybrané skladby

Třída s rozšířenou výukou HV
P: rozlišuje hru sólovou, komorní a
orchestrální, vokální a instrumentální
P: rozpoznává zpěvné hlasy

Vybrané poslechové skladby.
Poslech českých i zahraničních autorů.
Poslech mimoevropské hudby

P: učí se poznávat tance podle hudebních
ukázek
P : slovně se vyjadřuje o hudbě, projevuje
svůj názor na ni
P: rozpozná mimoevropskou hudbu



pokrytí průřezových témat
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Vnímání autora mediálních sdělení
5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

ZPĚV A HLASOVÁ VÝCHOVA
výstupy

učivo

ZaHV: zpívá na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky přesně v
jednohlase či dvojhlase

Hlasová hygiena
Jednohlasý zpěv
Jednoduchý dvojhlas

ZaHV: při zpěvu využívá získané pěvecké
dovednosti

Správné dýchání, frázování
Písně lidové
Písně umělé

ZaHV: dbá na správné dýchání
Třída s rozšířenou výukou hudební výchovy
Sborový zpěv
ZaHV: zpívá čistě na základě svých dispozic
v jednohlase i vícehlase
ZaHV: dbá na dodržování správných návyků
při zpěvu – dýchání, frázování, zřetelná
výslovnost.
ZaHV: rozezpívává se dle svých dispozic ,
zkouší rozezpívat i sbor
ZaHV: pracuje s hlasem a svými hlasovými
dispozicemi

Jednohlas, dvojhlas – lidové i umělé písně –
kánony, souznělé písně.
Písně v cizích jazycích
Brumendo, vokály, rozezpívání.
Zpěv sólový s doprovodem sboru.
Zpěv s doprovodem hudebních nástrojů.
Hlasové improvizace.

INTONACE
výstupy

učivo

I: provádí elementární hudební improvizace

Hudební improvizace
Dvojhlasy
Kánon
Předehra, mezihra, dohra
Refrén

I: podle svých schopností se udrží v
jednoduchém dvojhlase
I: Upozorní na metrorytmické, tempové,
dynamické a zřetelné harmonické změny
Třída s rozšířenou výukou HV
I: intonuje na základě svých dispozic
intonačně čistě v jednohlase i dvojhlase
I: rozlišuje mollovou a durovou melodii

Jednohlas, dvojhlas
Vícehlasý kánon.
Intonační řady, melodická cvičení podle gest
učitele.
Udržení intonace s doprovodem i bez
doprovodu.

HUDEBNĚ-POHYBOVÉ ČINNOSTI A RYTMICKÁ VÝCHOVA
výstupy

učivo

HPČ: ztvárňuje hudbu pohybem s využitím
jednoduchých tanečních kroků

Taktování
Pohybový doprovod písně – krok polka,
valčík, mazurka
Ztvárnění hudby pohybem
Hudební rytmus -realizace písní ve 2/4, 3/4 a
4/4 taktu
Orientace v notovém záznamu
Pohybové vyjádření hudby - pantomima,
pohybová improvizace
Orientace v prostoru

HPČ: na základě svých individuálních
schopností vytváří pohybové i rytmické
improvizace
HPČ: učí se taktovat ve dvoučtvrťovém,
tříčtvrťovém a čtyřčtvrťovém taktu
Třída s rozšířenou výukou HV:

HPČ: ztvárňuje hudbu pohybem, vyjadřuje se Rytmizace složitějších hudebních celků,
pantomimicky
rytmická improvizace.
Pantomima, pohybová improvizace.
HPČ: rozlišuje a používá taneční kroky
Taneční kroky nejznámějších tanců
HPČ: pohybově improvizuje
Sestavení rytmické kapely.
HPČ: vytváří složitější rytmický doprovod
s nástroji

HUDEBNÍ TEORIE A DĚJINY
výstupy

učivo

HT: seznámí se s hudebními nástroji v
symfonickém orchestru

Pojmy -dynamika, zesílení, zeslabení,
symfonický orchestr
Rozeznávání nástrojů symfonického orchestru
Dirigent
sbor, sbormistr
stupnice C dur
Posloupnost melodie
Hudební žánry 20. stol.
Hymna ČR
Leoš Janáček

HT: pozná některé smyčcové, dechové a bicí
nástroje
HT: realizuje podle svých schopností
jednoduchou melodii či píseň zapsanou
pomocí not (zpěv, hra, tanec)
HT: seznámí se s Leošem Janáčkem
HT: rozlišuje některé hudební pojmy
HT: seznámí se se základy hudby 20. stol.
HT: zná původ státní hymny
HT: rozpozná hudební formu jednoduché
písně či skladby
Třída s rozšířenou výukou HV
HT: rozšiřuje znalosti české hudební historie
HT: seznámí se s velikány hudebního světa

Symfonický orchestr
Opera, opereta, muzikál
Národní divadlo – česká národní historie
L. van Beethoven
Významné české hudební festivaly
Hudební slavnosti v našem městě

HT: získává přehled o hudebních festivalech
v regionu, u nás i v zahraničí



pokrytí průřezových témat
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
výstupy

učivo

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

Orf. instrumentář
Prezentace žáků ZUŠ – hra na melodické
hudbení nástroje

IČ: doprovodí písně na rytmické nástroje

Zobcová flétna (podle indiv. schopností)
Tvorba hudebního doprovodu.

(podle schopností i na melodické nástroje)
Třída s rozšířenou výukou HV
IČ: využívá všech rytmických hudebních
nástrojů, snaží se používat některé melodické
nástroje

Doprovod písní na rytmické nástroje

IČ: improvizuje s hudebními nástroji jako
jednotlivec i ve skupině

Rytmické i melodické hudební nástroje
Rytmické a melodické kapely

Hra na zobcovou flétnu
IČ: dbá na všechny správné zásady při hře na
flétnu
IČ: používá rozsah tónů c1 – a2, zvládá hru
ve druhé oktávě
IČ: používá základní posuvky
IČ: rozšiřuje způsoby hry

Kontrola správných návyků při hře.
Hra na ozvěnu, podle sluchu, podle učitele.
Hra podle notového zápisu.
Hra s hudebním doprovodem.
Hra v kánonu a dvojhlasu.
Rozsah tónů c1 –a2 včetně posuvek.
Hra stupnic – C dur, G dur, F dur.
Hra ve staccatu, legatu, marcatu
Poslech nahrávek

POSLECH
výstupy
P: poslouchá vybrané skladby
P: poslechem pozná vybrané smyčcové,
dechové a bicí nástroje
P: pozná varhanní hudbu

učivo
Hudba vokální a instrumentální
Hudební výrazové prostředky
Varhanní hudba
Koledy, trampské písně
Rozlišování hudebních nástrojů poslechem

P: pozná vánoční hudbu,koledy
P: pozná trampské písně
P: rozpozná v proudu znějící hudby některé z
užitých výrazových prostředků
P: upozorní na metrorytmické, tempové,
dynamické i harmonické změny
Třída s rozšířenou výukou HV
P: umí rozlišit hru sólovou, komorní a
orchestrální, vokální a instrumentální
P: rozpozná zpěvné hlasy
P: rozpozná skladby, hudební formy podle
hudebních ukázek
P: vyjadřuje se slovně o hudbě
P: rozpozná mimoevropskou hudbu

Vybrané poslechové skladby.
Poslech českých i zahraničních autorů.
Hudební formy – rondo, symfonická báseň,
symfonie.
Opera, opereta, muzikál.
Poslech mimoevropské hudby

6.5.2. Výtvarná výchova
Předmět nazveme výtvarná výchova. Vzdělávací oblast budeme realizovat v jedné hodině
týdně v 1. - 3. ročníku a dvou hodinách týdně ve 4. -5. ročníku.
Chceme, aby žáci vycházeli z vlastních pocitů a zážitků prostřednictvím vlastní tvorby. Žák
uplatňuje v plošném i prostorovém uspořádání linie, barvy, tvary, objemy, objekty, další
prvky a jejich kombinace.
Vycházíme ze zkušeností, dovedností a poznatků získaných v předškolním vzdělávání, rodině
a dále je rozvíjíme.
Vedeme žáky k
- práci a tvořivé kombinaci ve dvojici nebo skupině
- seznámení se s úlohou výtvarného umění
- nenásilnému postupnému přechodu od prvotních grafických forem k formám členitějším
- zájmu o ilustrace knih, poznávání ilustrátorů
- experimentování s materiálem
- zhodnocení práce vlastní i ostatních
- uvědomělému a správnému chování při návštěvě výstavy, galerie, kulturní památky
Při práci dbáme na zásady bezpečnosti a hygieny práce.
Předmět je rozdělen do čtyř celků:
1. Kresba (K)
2. Malba (M)
3. Prostorová tvorba (PT)
4. Kombinované techniky (KT)
ročník
dotace
povinnost
(skupina)
dotace
skupiny

1. ročník
1

2. ročník
1

3. ročník
1

4. ročník
2

5. ročník
2

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

1. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

KRESBA
výstupy

učivo

K: kreslí měkkým materiálem, dřívkem,
měkkou tužkou, křídou

Uvolňování ruky - kresba
Kresba měkkým materiálem – pastelka,
měkká tužka, voskovka, křída
Kombinace barev
Vybarvování obrázků

K: kombinace barev

MALBA
výstupy

učivo

M: zvládne techniku malby vodovými
barvami

Malba vodovými barvami
Míchání barev
Zapouštění barev

M: míchá barvy

M: používá různé druhy štětců dle potřeby
M: používá prostorovou techniku a
rozfoukávání barev

Rozfoukávání barev
Malování špejlí a různými druhy štětců

PROSTOROVÁ TVORBA
výstupy

učivo

PT: modeluje z plastelíny

Modelování z platelíny
Tvarování papíru – skládání, stříhání,
vytrhávání, nalepování

PT: tvaruje papír
KT: výtvarně zpracovává přírodní materiály nalepování, dotváření, tisk, otisk

Otiskování
Dotváření – práce s šablonou

KOMBINOVANÉ TECHNIKY
výstupy

učivo

K: kreslí měkkým materiálem, dřívkem,
perem, měkkou tužkou

Koláž
Práce s přírodním materiálem
Pravidelné střídání tvarů

M: maluje vodovými barvami
M: míchá barvy
M: používá různé druhy štětců dle potřeby
M: používá prostorovou techniku a
rozfoukávání barev
KT: výtvarně zpracovává přírodní materiály

2. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

KRESBA
výstupy

učivo

Uvolňování ruky – kresba
Kresba tužkou, pastelkou, voskovým
pastelem, tuší, fixem, křídou
K: projevuje vlastní fantazii, která vychází ze Kolorovaná kresba
vlastní zkušenosti, z vjemů, zážitků a představ Dokreslování podle vlastní fantazie
Kresba reálných předmětů - zátiší
K: kreslí měkkým materiálem, dřívkem,
perem, měkkou tužkou, rudkou, uhlem

MALBA
výstupy

učivo

M: maluje vodovými barvami, temperami

Malba vodovými barvami
Malba temperami
Zapouštění a rozmývání barev

M: míchá barvy

M: používá různé druhy štětců dle potřeby
M: rozfoukávání barev

Různé odstíny jedné barvy
Abstraktní malba – vyjádření vlastních pocitů
a zážitků
Komunikace o vlastním výtvarném díle
Lavírování – vodové barvy
Malba pocitů



PROSTOROVÁ TVORBA
výstupy

učivo

PT: modeluje z plastelíny

Modelování s modelovací hmotou
Tvarování papíru
Práce s přírodninami
Tisk, otisk
Nalepování a dotváření

PT: tvaruje papír
KT: výtvarně zpracovává přírodní materiály nalepování, dotváření, tisk, otisk
KT: používá prostorovou techniku




pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Kooperace a kompetence
KOMBINOVANÉ TECHNIKY
učivo
M: rozfoukávání barev
PT: tvaruje papír
KT: výtvarně zpracovává přírodní materiály
KT: projevuje vlastní zkušenost

Rozfoukávání barev
Koláž
Práce s barvou a textilem
Práce s přírodninami
Kresba zmizíkem

3. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

KRESBA
výstupy

učivo

K: kreslí měkkým materiálem, měkkou
tužkou, fixem

Kresba suchým pastelem
Kresba fixem nebo tuší
Kresba voskovým pastelem
Kombinace barev
Postava
Portrét
Ilustrace pohádky

K: kombinace barev
K: kreslí postavu a portrét
K: seznámí se s nejznámějšími ilustrátory


MALBA
výstupy

učivo

M: maluje vodovými barvami, temperami

Malba vodovými barvami
Malba temperami
Míchání barev
Zapíjení barev do mokrého povrchu
Rozfoukávání barev

M: míchá barvy
M: používá různé druhy štětců dle potřeby
M: používá prostorovou techniku a
rozfoukávání barev







pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Mezilidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

PROSTOROVÁ TVORBA
výstupy

učivo

PT: modeluje z plastelíny

Tvarování papíru
Prostorová tvorba
Využití přírodních materiálů

PT: tvaruje papír
KT: výtvarně zpracovává přírodní materiály nalepování, dotváření, tisk, otisk
KT: projevuje vlastní zkušenosti
KOMBINOVANÉ TECHNIKY
výstupy

učivo

PT: tvaruje papír
KT: využívá koláž a frotáž
KT: výtvarně zpracovává přírodní materiály nalepování, dotváření, tisk, otisk
KT: vyškrabávání

Frotáž
Koláž
Využití přírodních materiálů
Práce s šablonou
Tisk, otisk
Vyškrabávání

KT: práce se šablonou
4. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

KRESBA
výstupy

učivo

Kresba
Kresba tužkou
Kresba fixem
K: vystihuje kresbou tvar, strukturu materiálu Kresba úhlem nebo rudkou
Práce s linií
K: používá obtížnější práce s linií
Uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu
K: užívá a kombinuje prvky obrazného
Vyjádření pocitů a nálad
vyjádření v plošném vyjádření linie, v
Kresba podle vlastní fantazie
prostorovém vyjádření a uspořádání prvků
K: prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z
prvního období

K: zaměřuje se vědomě na projevení vlastních
životních zkušeností v návaznosti na
komunikaci
M: barevně vyjadřuje své pocity a nálady
M: komunikuje o obsahu svých děl
KT: zobrazuje svoji fantazii a životní
zkušenosti
KT: hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá
vyjádření na základě smyslového vnímání,
které uplatňuje pro vyjádření nových prožitků
MALBA
výstupy

učivo

K: zaměřuje se vědomě na projevení vlastních Malba
Vodová barva
životních zkušeností v návaznosti na
Malba temperou
komunikaci
Rozlévání a zapouštění barev
M: prohloubí si a zdokonalí techniky malby z Kombinace technik
prvního období
Práce s barvou a plochou
M: rozlévá barvy a kombinuje různé techniky Barevné kontrasty
Světlo - stín
M: barevně vyjadřuje své pocity a nálady

M: komunikuje o obsahu svých děl
KT: zobrazuje svoji fantazii a životní
zkušenosti
KT: hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá
vyjádření na základě smyslového vnímání,
které uplatňuje pro vyjádření nových prožitků
PROSTOROVÁ TVORBA
výstupy

učivo

K: zaměřuje se vědomě na projevení vlastních Modelování z modelovací hmoty
Výtvarné vyjádření předmětů a věcí podle své
životních zkušeností v návaznosti na
fantazie
komunikaci
Komunikace o práci spolužáků i vlastní
M: barevně vyjadřuje své pocity a nálady
Prostorové dílko
M: komunikuje o obsahu svých děl
PT: prohloubí si znalosti z prvního období
PT: získává cit pro prostorové ztvárnění
zkušeností získané pohybem a hmatem
KT: zobrazuje svoji fantazii a životní
zkušenosti
KT: hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá
vyjádření na základě smyslového vnímání,
které uplatňuje pro vyjádření nových prožitků
KT: výtvarně zpracovává přírodní materiály nalepování, dotváření, tisk, otisk
PT: zkouší modelovat






pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Mezilidské vztahy
Komunikace
Hodnoty, postoje, praktická etika
KOMBINOVANÉ TECHNIKY
výstupy

učivo

K: zaměřuje se vědomě na projevení vlastních Kombinované techniky
Tisk, otisk
životních zkušeností v návaznosti na
Nalepování, dotváření
komunikaci
Vyškrabávání
M: komunikuje o obsahu svých děl
Frotáž
Koláž
PT: získává cit pro prostorové ztvárnění
Experimentování s materiálem
zkušeností získané pohybem a hmatem

KT: prohloubí si znalosti z prvního období
KT: zobrazuje svoji fantazii a životní
zkušenosti

Práce s šablonou
Komunikace o obsahu vlastních i cizích prací
Projev vlastních zkušeností a zážitků

KT: hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá
vyjádření na základě smyslového vnímání,
které uplatňuje pro vyjádření nových prožitků
KT: výtvarně zpracovává přírodní materiály nalepování, dotváření, tisk, otisk










pokrytí průřezových témat
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

5. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

KRESBA
výstupy

učivo

Kresba
Kresba tužkou
Perokresba
K: kresbou vystihne tvar, strukturu materiálu Kresba tuší, fixem
Kresba rudkou
K: pracuje s linií
Stínování
K: užívá a kombinuje prvky obrazného
Portrét – proporce a souměrnost
vyjádření v plošném vyjádření linie, v
Figura – práce s linií
prostorovém vyjádření a uspořádání prvků
Ilustrace, nejznámější ilustrátoři-ukázky
K: zaměřuje se vědomě na projevení vlastních Zátiší – struktura a tvar materiálu
Komiks
životních zkušeností v návaznosti na
komunikaci
K: prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z
prvního období

M: barevně vyjadřuje své pocity a nálady
M: komunikuje o obsahu svých děl
KT: zobrazuje svoji fantazii a životní
zkušenosti
KT: hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá
vyjádření na základě smyslového vnímání,
které uplatňuje pro vyjádření nových prožitků
MALBA
výstupy

učivo

K: zaměřuje se vědomě na projevení vlastních Malba
Vodová a temperová barva
životních zkušeností v návaznosti na
Pastel
komunikaci
Barvy teplé a studené
M: prohloubí si a zdokonalí techniky malby z Práce s barvou a plochou
prvního období
Malba na textil
M: rozlévá barvy a kombinuje různé techniky Frotáž
Míchání a zapouštění barev – vyjádření pocitů
M: barevně vyjadřuje své pocity a nálady
a nálad
Lidové tradice – vánoční a velikonoční téma
M: komunikuje o obsahu svých děl
KT: zobrazuje svoji fantazii a životní
zkušenosti
KT: hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá
vyjádření na základě smyslového vnímání,
které uplatňuje pro vyjádření nových prožitků
PROSTOROVÁ TVORBA
výstupy

učivo

K: zaměřuje se vědomě na projevení vlastních Prostorová tvorba
Prostorové vidění 3D výrobek
životních zkušeností v návaznosti na
Výtvarné vyjádření předmětů a věcí
komunikaci
Modelování
M: barevně vyjadřuje své pocity a nálady
M: komunikuje o obsahu svých děl
PT: prohloubí si znalosti z prvního období
PT: získává cit pro prostorové ztvárnění
zkušeností získané pohybem a hmatem
KT: zobrazuje svoji fantazii a životní
zkušenosti
KT: hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá
vyjádření na základě smyslového vnímání,
které uplatňuje pro vyjádření nových prožitků
KT: výtvarně zpracovává přírodní materiály nalepování, dotváření, tisk, otisk
PT: zkouší modelovat z hlíny
KOMBINOVANÉ TECHNIKY
výstupy

učivo

Kombinované techniky
Tisk, otisk
Nalepování, dotváření – práce s přírodními
materiály
M: komunikuje o obsahu svých děl
Vyškrabávání
Koláž
KT: prohloubí si znalosti z prvního období
Krásy přírody
KT: zobrazuje svoji fantazii a životní
Výtvarná výzdoba školy
zkušenosti
Ekosystémy
KT: hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá Experimentování s materiálem
Práce s šablonou, dokreslování
vyjádření na základě smyslového vnímání,
které uplatňuje pro vyjádření nových prožitků Komunikace o obsahu vlastních i cizích prací
K: užívá a kombinuje prvky obrazného
vyjádření v plošném vyjádření linie, v
prostorovém vyjádření a uspořádání prvků

KT: umí výtvarně zpracovat přírodní
materiály - nalepování, dotváření, tisk, otisk





pokrytí průřezových témat
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

6.6. Člověk a zdraví
Vzdělávací oblast člověk a zdraví přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví (poznatky,
činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém
životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k tomu, aby žáci poznávali
sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku
problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se seznamují s různým
nebezpečím, které ohrožuje zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti
a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získávali
potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké částí o
poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání
v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním vzdělávání nutné postavit na účinné
motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem žáků o problematiku
zdraví.
Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s
preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech
jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím
obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. Žáci si
upevňují hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí
dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v
každodenních i mimořádných situacích. Rozšiřují
a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i
vztazích mezi lidmi a učí se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních potřeb a
životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví. Vzhledem k
individuálnímu i sociálnímu rozměru zdraví je vzdělávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce
propojen s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova.
Vzdělávací obor Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v
problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a
zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou
zdatnost, duševní a sociální pohodu.
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a
výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do
denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů,
pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení,
pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností
je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře
zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
žáků tím, že vede žáky k:
 poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání
radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou
příznivých vztahů
 poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na
způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na
to, co zdraví ohrožuje a poškozuje

 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k
upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé
životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
 propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními
postoji, s volním úsilím atd.
 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného
předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.
 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně
prospěšných činností ve škole i v obci

6.6.1. Tělesná výchova
V předmětu TV vedeme k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty, k získávání
základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co zdraví nemůže prospět, i na to, co
zdraví ohrožuje a poškozuje.
Předmět vyučujeme ve všech ročnících v časové dotaci 2 hodiny týdně, převažující formou
realizace je hodina. Od pátých tříd dělíme skupiny na chlapce a dívky pokud to umožní
rozvrh. Kromě toho obsah předmětu realizujeme v blocích plavání 1.- 3. ročník, lyžařský
výcvik 4. nebo 5. ročník( dobrovolně) a sportovní soutěže. Výuka probíhá v tělocvičně míčové hry a gymnastika, na hřišti - míčové hry a atletika, dále dle sportu v bazénu a na
ledové ploše.
Cílem je vytvořit u žáků návyky zdravého životního stylu, dodržování pravidel a jednání v
duchu fair-play. Dětem se zájmem o sport nabízí škola možnost zapojení do sportovních her.
Předmět je rozdělen do několika celků:
1. Gymnastika (G)
2. Atletika (A)
3. Pohybové hry a netradiční činnosti ( PHČ)
4. Sportovní hry (SH)
5. Plavání (P)
6. Turistika (T)
7. Zimní sporty (ZS)
ročník
dotace
povinnost
(skupina)
dotace
skupiny

1. ročník
2

2. ročník
2

3. ročník
2

4. ročník
2

5. ročník
2

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

1. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

POHYBOVÉ HRY
výstupy

učivo

PHNČ: spolupracuje při jednoduchých
týmových činnostech a soutěžích
PHNČ: jedná v duchu fair-play

Základy pohyb. her a využití náčiní při
cvičení
Organizace při TV
Zásady ohleduplného jednání a chování při
sportu
Překážková dráha

SPORTOVNÍ HRY A ATLETIKA
výstupy

učivo

SH: chová se ohleduplně ke spolužákům

Základy sport. her, míčové hry
házení a chytání míče, přihrávka
Průprava k vybíjené – pravidla hry
Soutěže v družstvech
Atletická průprava

A: seznamuje se s atletickými disciplínami




pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Kooperace a kompetence
PLAVÁNÍ
výstupy

učivo

PT: Pohyb ve vodě

Plavání – zahájení plaveckého výcviku

TURISTIKA
výstupy

učivo

PT: zná význam sportu pro zdraví

Hry v přírodě
Turistická vycházka

ZIMNÍ SPORTY
výstupy

učivo

ZS: dodržuje pravidla bezpečného chování

Hry na sněhu (v případě příznivého počasí ve
městě)

ZS: reaguje na základní pokyny a povely k
osvojované činnosti
GYMNASTIKA
Výstupy

učivo

G: zvládá základní přípravu org. před
pohybovou aktivitou

Základy gymnastiky
Kolébka, stoj na lopatkách, kotoul vpřed
Cvičení na nářadí a s náčiním

G: spojuje pravidelnou každodenní pohyb.
činnost se zdravím a využívá nabízené
příležitosti
G: provádí kotoul vpřed, stoj na lopatkách

Cvičení na lavičkách
Cvičení na žebřinách
Rozcvička
Nutnost každodenního pohybu
Průprava ke šplhu

G: provádí jednoduché cvičení na žebřinách,
skok přes švihadlo
G: provádí cvičení na lavičkách
G: zapojuje se do rytmické gymnastiky

2. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

GYMNASTIKA
výstupy

učivo

G: užívá zákl. tělocvičné pojmy (názvy
pohyb. činností, tělocvičného nářadí a náčiní)

Rozcvička
Základy gymnastiky
Cvičení na nářadí a s náčiním
Kotoul vpřed
Cvičení na žebřinách
Skok přes švihadlo
Cvičení na lavičkách
Šplh

G: nacvičuje kotoul vpřed
G: zvládá jednoduché cviky na žebřinách
G: nacvičuje skákání přes švihadlo, cviky na
lavičkách


ATLETIKA
výstupy

učivo

A: osvojuje si techniku hodu kriketovým
míčkem

Základy atletiky
Rychlý běh 50m
Vytrvalostní běh 400 m
Skok daleký do písku
Skok z místa
Hod míčkem
Dodržování pravidel bezpečného chování při
sportu

A: nacvičí skok do dálky
A: dodržuje pravidla bezpečného chování

POHYBOVÉ HRY A NETRADIČNÍ ČINNOSTI
výstupy

učivo

PHNČ: spolupracuje při týmových a
pohybových činnostech a soutěžích (pravidla
fair-play)
PHNČ: pozná a dodržuje zákl. pravidla her

Týmová spolupráce při hrách
Pravidla fair - play
Základní pravidla her
Soutěže družstev
Překážková dráha

PHNČ: soutěží v družstvu (uvědomuje si
porušení pravidel a následků pro družstvo)
SPORTOVNÍ HRY
výstupy

učivo

SH: provádí přihrávku jednoruč, obouruč

Cvičení s míčem – přihrávky, hody
Týmová spolupráce při hrách
Osvojování pravidel her
Organizace v Tv – cvičební úbor, hygiena

SH: osvojuje si herní pravidla
SH: pochopí význam kolektivní spolupráce



pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetence
PLAVÁNÍ
výstupy

učivo

PT: překoná strach z vody a osvojí si základní Základy plaveckých stylů
Hry ve vodě
plavecké styly
Základy bezpečnosti a hygieny na bazéně
TURISTIKA
výstupy

učivo

PT: osvojí si zásady bezpečného pohybu v
terénu

Základy bezpečnosti v terénu
Turistická vycházka



ZIMNÍ SPORTY
výstupy
ZS: zvládá osvojované pohybové aktivity na
úrovni svých pohyb. předpokladů

učivo
pohyb v terénu v zimě

3. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

GYMNASTIKA
výstupy
G: pozná a užívá zákl. tělocvičné pojmy
(názvy pohyb. činností, tělocvičného nářadí a
náčiní)
G: šplhá na tyči
G: cvičí na žíněnce

učivo
Šplh na tyči
Cvičení na nářadí
Cvičení s náčiním
Kotoul vpřed
Odraz z můstku

ATLETIKA
výstupy

učivo

A: nacvičuje hod kriket. míčkem

Starty z různých poloh
Rychlý běh, štafetový běh
Vytrvalostní běh 500 m
Skok do dálky z místa
Skok daleký
Hod míčkem

A: pozná princip štafetového běhu
A: běhá na 50m, uběhne 500 m na hřišti
A: provádí skok do dálky

POHYBOVÉ HRY A NETRADIČNÍ ČINNOSTI
výstupy
PHNČ: spolupracuje při jednoduchých
týmových a pohyb. činnostech a soutěžích,
reaguje na pokyny a povely k osvojované
činnosti
PHNČ: pozná přestupky proti pravidlům,
reaguje na ně

učivo
Pořadová cvičení, pokyny, povely
Úpolové hry
Zásady jednání a chování při sportu
Soutěže v družstvech
Cvičení obratnosti
Cvičení vytrvalosti a rychlosti

PHNČ: soutěží v družstvu, dohodne se na
spolupráci a taktice
PHNČ: jedná v duchu fair-play
SPORTOVNÍ HRY
výstupy

učivo

SH: spolupracuje při jednoduchých týmových Základy míčových her
Přihrávky míčem
činnostech
Dribling
SH: provádí přihrávky jednoruč, obouruč
Přehazovaná
Vybíjená
SH: nacvičuje některé míčové hry
Dodržování bezpečnosti při TV



PLAVÁNÍ
výstupy

učivo

PT: zvládne techniku jednoho plaveckého
stylu

Plavecký výcvik 10 lekcí

PT. Využívá nabízené sportovní příležitosti
TURISTIKA
výstupy

učivo

PT: pohybuje se v přírodě podle turistických
značek

Turistická vycházka
Hry v přírodě

PT: rozvíjí branné dovednosti a chápe
význam a účelnost tělesné a branné zdatnosti
pokrytí průřezových témat


ZIMNÍ SPORTY
výstupy

učivo

ZS: chová se ohleduplně ke spolužákům

Hry ve sněhu, v případě příznivých
sněhových podmínek ve městě bobování
Bruslení

ZS: osvojí si zásady bezpečného pohybu
v terénu

Možnost lyžařského výcviku

ZS: využívá nabízené sportovní příležitosti


4. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

GYMNASTIKA
výstupy

učivo

G: zvládá zákl. přípravu organismu před
pohyb. aktivitou

Příprava ke sport. výkonu
Cvičení během dne
Tělocvičné pojmy, komunikace v TV
Základy gymnastiky
Kotoul vpřed, vzad
Šplh
Cvičení na nářadí a s náčiním
Průpravná cvičení

G: dbá na správné držení těla
G: projevuje přiměřenou samostatnost a vůli
pro zlepšení své pohyb. úrovně
G: pozná a užívá zákl. tělocvičné pojmy -

názvy
G: rozumí povelům pořadových cvičení a
správně na ně reaguje
G: dodržuje pravidla bezpečnosti
G: šplhá na tyči
G: zvládne cvičení na žíněnce - napojované
kotouly
G: zkouší cvičení na nářadí
G: s pomocí učitele vede jednoduchou
rozcvičku
G: dodržuje pravidla bezpečného chování



pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
ATLETIKA
výstupy

učivo

Základy atletiky
Rychlý běh
Vytrvalostní běh
A: seznamuje se s principem štafetového běhu Skok do dálky
Hod míčkem
A: uběhne 500 m
Rozvoj vytrvalosti, rychlosti, síly,
pohyblivosti a koordinace pohybu
A: provádí techniku hodu kriketovým
míčkem

POHYBOVÉ HRY A NETRADIČNÍ ČINNOSTI
výstupy

učivo

PHČ: spolupracuje při jednoduchých
týmových a pohybových činnostech a
soutěžích

Základy pohyb. Her
cvičení s náčiním
Úpoly
Štafetové soutěže
Zásady fair play

PHČ: zorganizuje nenáročné pohybové
činnosti a soutěže na úrovni třídy
PHČ: hodnotí kvalitu pohybové činnosti
PHČ: snaží se pomáhat spolužákům (při
nezdaru, neposmívá se)






pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetence

SPORTOVNÍ HRY
výstupy

učivo

SH: provádí přihrávky jednoruč, obouruč

Základy míčových her :
-vybíjená, kopaná, přehazovaná, košíková

SH: nadhazuje a chytá míč
SH: nacvičuje driblování
SH: rozlišuje basketbalový a volejbalový míč
SH: nacvičuje střelbu na koš
SH: nacvičuje přehazovanou
SH: pozná pravidla malé kopané, florbalu a
jiné
PLAVÁNÍ
výstupy

učivo

TP: dokáže překonat strach z vody a užívá
osvojené plavecké styly

Příležitostná návštěva krytého bazénu

TURISTIKA








výstupy

učivo

TP: osvojí si zásady bezpečného pohybu a
organizace her v terénu

Bezpečnost pohybu v terénu
Hra v terénu
Běh v terénu

pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetence
ZIMNÍ SPORTY
Výstupy

učivo

ZS: osvojí si zásady bezpečného pohybu a
organizace v terénu

Sáňkování, bobování( v případě příznivých
sněhových podmínek ve městě)
Bruslení

ZS: zvládá osvojené pohybové aktivity na
úrovni svých pohybových předpokladů

5. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

GYMNASTIKA
Výstupy

učivo

G: zvládá základní přípravu organismu před
pohybovou aktivitou

Příprava ke sportovnímu výkonu
Cvičení během dne
Tělocvičné pojmy, komunikace v TV
Základy gymnastiky, cvičení na nářadí a s
náčiním
Průpravná cvičení
Cvičení na žíněnce

G: uplatňuje zásady pohybové hygieny
G: pozná a užívá základní tělocvičné pojmy,
názvy pohybové činnosti, tělocvičného
nářadí, náčiní
G: pozná pojmy z pravidel sportu a soutěží
G: rozumí povelům pořadových cvičení a
správně na ně reaguje
G: dodržuje pravidla bezpečnosti při
sportování
G: pozná a reaguje na smluvená gesta, povely
G: šplhá na tyči
G: zvládne cvičení na žíněnce
G: zvládá cvičení na nářadí
pokrytí průřezových témat


ATLETIKA
Výstupy

učivo

A: zvládá celý rok trénované dovednosti

Základy atletiky
Rychlý běh
Vytrvalostní běh
Běh v terénu
Skok do dálky
Hod míčkem
Štafetový běh
Běh terénem
Rozvoj rychlosti, vytrvalosti, pohyblivosti a
koordinace pohybu
Startovní povely
Průprava pro skok do výšky
Pohybové hry

A: provádí techniku hodu kriketovým
míčkem
A: pozná princip štafetového běhu
A: uběhne 800m
A: provádí skok do dálky
A: zvládne běh terénem

POHYBOVÉ HRY A NETRADIČNÍ ČINNOSTI
Výstupy

učivo

PHČ: spolupracuje při jednoduchých

Základy pohybových her a využití
netradičního náčiní

týmových a pohybových činnostech a
soutěžích
PHČ: dohodne se na spolupráci a jednoduché
taktice družstva a dodržovat ji
PHČ: pozná a označí přestupky proti
pravidlům a reaguje na ně adekvátně

Úpolové hry
Zásady jednání a chování při hrách
Šplh
Pohyb po žebřinách a překážkové dráhy
Zásady fair play

PHČ: uplatňuje zásady fair play při hře
SPORTOVNÍ HRY
výstupy

učivo

SH: provádí přihrávky jednoruč a obouruč,
driblink

Základy míčových her - vybíjená, kopaná,
přehazovaná, florbal
Zásady fair play

SH: rozlišuje míč na basketbal a volejbal
SH: nacvičuje střelbu na koš
SH: osvojuje si pravidla přehazované,
kopané, florbalu a řídí se jimi
SH: hraje v duchu fair play







pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Seberegulace a sebeorganizace
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
TURISTIKA
výstupy

učivo

TP: poslouchá pokyny učitele

Základy turistiky a bezpečného pohybu v
terénu

TP: dodržuje turistické a dopravní značky

TP: zvládá a orientuje se v novém prostředí, v Překonávání přírodních překážek
Pochodové cvičení v přírodě
neznámém terénu










pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznáván
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetence
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

ZIMNÍ SPORTY, PLAVÁNÍ
výstupy

učivo

ZS: zvládá osvojené pohybové aktivity na
úrovni svých pohybových předpokladů

Bobování (v případě dobrých sněhových
podmínek)
Bruslení na zimním stadioně
Příležitostná návštěva krytého bazénu

ZS: dodržuje pravidla bezpečného chování

6.7. Člověk a svět práce
Vzdělávací oblast člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a
návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka
v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich
určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah
vzdělávacího oboru člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy:
Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které
jsou pro školu povinné. Na 2. stupni je rozdělen na šest tematických okruhů: Práce s
technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, Provoz a
údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Svět práce.
Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky.
Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech
tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny
při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje
důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o
dalším profesním zaměření.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
žáků tím, že vede žáky k:
 pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
 osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k
organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v
běžném životě
 vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních
nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
 poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní
činností člověka
 autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému
postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
 chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k
rozvíjení podnikatelského myšlení
 orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení
potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního
profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci
4.7.1. Pracovní činnosti
Vzdělávací oblast budeme realizovat v 1 vyučovací hodině týdně příp. ve 2 vyučovacích
hodinách 1 x za 14 dní. Chceme, aby žáci byli schopni orientace ve vyvíjejícím se světě práce.
Důraz budeme klást na tvorbu pozitivních postojů k rozmanitým pracovním činnostem.
Navazujeme na poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti získané výchovou v rodině a v
předškolním vzdělávání a dále je budeme rozvíjet.
Budeme vést žáky k tomu, aby si osvojili dovednosti a návyky, které mohou využít v běžném
životě. Pomocí nich zadanou práci zvládnou. Povedeme je k tomu, aby si činnost dovedli
naplánovat a zorganizovat.
Při práci budeme dbát na upevňování návyků a zásad bezpečnosti a hygieny práce.
Do vzdělávacího obsahu jsou na 1. stupni ZŠ zařazeny 4 tématické okruhy, jejichž vzdělávací
obsah je určen všem žákům, chlapcům i dívkám bez rozdílu.

Tematické celky:
Práce s drobným materiálem /PDM/
Konstrukční činnosti /KČ/
Pěstitelské práce /PČ/
Příprava pokrmů /PP/
Náplň pěstitelských prací budeme realizovat v prostorách školy-chodby, třídy. Přípravu
pokrmů budeme realizovat ve školní kuchyňce. Ostatní práce budeme vykonávat ve třídě.
Tato základní témata rozšíříme o úklidové práce kolem školy.
ročník
dotace
povinnost
(skupina)
dotace
skupiny

1. ročník
1

2. ročník
1

3. ročník
1

4. ročník
1

5. ročník
1

povinný

povinný

povinný

povinný

povinný

1. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
výstupy

učivo

PDM: papír - mačká, trhá, lepí, stříhá,
vystřihuje, překládá a skládá papír

Práce s papírem – mačkání, trhání, lepení,
stříhání, vystřihování, překládání a skládání
Prostorové tvary z papíru
Práce s přírodninami - aranžování
Práce podle návodu nebo předlohy
Navlékání korálků
Koláž

PDM: papír - vytváří jednoduché prostorové
tvary z papíru
PDM: přírodniny
PDM: pracuje podle slovního návodu nebo
předlohy
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
výstupy
KČ: sestavuje stavebnicové prvky
KČ: montuje a demontuje stavebnici

učivo
Stavby z kostek podle plánků
Montáž a demontáž stavebnice
Modelování

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
výstupy

učivo

PČ: zná základy péče o pokojové květiny otírání listů, zalévání

Péče o pokojové květiny
Zasazení semen

PŘÍPRAVA POKRMŮ
výstupy

učivo

PP: zná základy správného stolování a
společenského chování




Základy správného stolování a společenského
chování u jídla
Prostírání svačinek
Úklid po jídle

pokrytí průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy

2. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
výstupy

učivo

PDM: papír - mačká, trhá, lepí, stříhá,
vystřihuje, překládá a skládá

Práce s papírem – mačkání, stříhání, trhání,
lepení, překládání a skládání, vystřihování

PDM: papír - vytváří jednoduché prostorové
tvary

Obkreslování dle šablony
Práce s přírodninami
PDM: přírodniny - navléká, aranžuje, třídí při Aranžování přírodních materiálů
Práce podle slovního návodu nebo předlohy
sběru přírodní materiál
Práce s korálky
PDM: pracuje podle slovního návodu nebo
Návštěva výstavy (dle nabídky)
předlohy, navštěvuje výstavy
Práce s modelovací hmotou
PDM: textil - umí stříhat textil a nalepit
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
výstupy

učivo

KČ: sestavuje stavebnicové prvky, montuje
a demontuje stavebnici

Stavebnice – montáž, demontáž
Stavby z kostek dle návodu
Stavby dle vlastní fantazie

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
výstupy

učivo

PČ: pečuje o pokojové květiny - otírání listů,
zalévání, kypření, umí zasít semena

Péče o květiny ve třídě
Setí semínek
Pozorování vývoje rostlin

PČ: provádí pozorování a zhodnotí výsledky
pozorování
PŘÍPRAVA POKRMŮ
výstupy

učivo

PP: chová se vhodně při stolování
PP: připraví tabuli pro jednoduché stolování

Vhodné chování při stolování
Úprava stolu – příprava jednoduché tabule
Příprava pokrmu studené kuchyně

PP: připraví jednoduchý pokrm (studená
kuchyně)

3. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
výstupy

učivo

Práce s papírem – stříhání, lepení
Práce s papírem – skládání, vystřihování
Prostorová práce z papírových krabiček
PDM: přírodniny - navléká, aranžuje, dotváří, Šití – navlékání jehly, přední steh, uhlík
opracovává a třídí při sběru přírodní materiál, Šití – přišívání knoflíků
pracuje podle slovního návodu nebo předlohy, Práce s textilem
navštěvuje výstavy
Dekorace z přírodních materiálů
PDM: textil- navléká jehlu, udělá uzel, stříhá Navlékání korálků nebo těstovin nebo
přírodních materiálů
textil, naučí se přední steh, přišije knoflíky
Modelování
Pracuje s textilem
PDM: papír- lepí, polepuje, vystřihuje,
překládá a skládá papír

Pracuje s modelovací hmotou
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
výstupy

učivo

KČ: dovede sestavovat stavebnicové prvky,
umí montovat a demontovat stavebnici

Stavebnice – montáž, demontáž
Krychlové stavby

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
výstupy

učivo

PČ: umí zasít semena, umí pečovat o
pokojové květiny

Výsev obilí
Péče o pokojové květiny

PČ: provádí pozorování a zhodnotí výsledky
pozorování přírody

Vycházka – pozorování přírody

PŘÍPRAVA POKRMŮ
výstupy

učivo

PP: Připraví tabuli pro jednoduché stolování a Příprava zdravého pokrmu
Zásady správného stolování
chová se vhodně při stolování

4. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
výstupy

učivo

PDM: vyřezává, děruje, polepuje, tapetuje

Práce s drobným materiálem
Práce s papírem – vyřezávání, děrování,
polepování, tapetování
Prostorová konstrukce – stavebnice
Základy aranžování - přírodniny
Prvky lidových tradic-výstava
Šití – přední a obšívací steh
Zásady hygieny a bezpečnosti při práci,
pomoc při drobném úraze
Pracovní místo a pracovní plocha-udržování
pořádku

PDM: vytváří prostorové konstrukce
PDM: seznámí se se základy aranžování
PDM: seznámí se při činnosti s různým
materiálem s prvky lid. tradic, navštěvuje
výstavy
PDM: udržuje pořádek na pracovním místě
PDM: používá různé druhy stehů-přední,
obšívací
PDM: dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne pomoc při úraze
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
výstupy

učivo

KČ: montuje a demontuje stavebnici

Konstrukční činnosti
Montáž a demontáž stavebnice
Práce se stavebnicí dle předlohy

KČ: dovede sestavit složitější stavebnicové
prvky - pracuje podle předlohy
KČ: dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úraze
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
výstupy
PČ: pečuje o pokojové rostliny
PČ: pozná rozdíl mezi setím a sázením

učivo
Zalévání a umývání pokojových rostlin
Setí a sázení

PČ: dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první pomoc při úraze



pokrytí průřezových témat
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
PŘÍPRAVA POKRMŮ
výstupy

učivo

PP: orientuje se v základním vybavení
kuchyně

Základní vybavení kuchyně
Pravidla správného stolování a společenského
chování u jídla

PP: seznámí s přípravou jednoduchých
pokrmů studené kuchyně

Hygiena a bezpečnost v kuchyni
Pořádek a čistota v kuchyni

PP: pozná pravidla správného stolování a
společenského chování
PP: dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce a poskytne první pomoc
PP: udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch


5. ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
výstupy

učivo

Práce s drobným materiálem
Práce s papírem – skládání, stříhání, lepení
PDM: vytváří prostorové konstrukce
Práce se šablonou
Šití – zadní steh, ozdobný steh
PDM: seznámí se základy aranžování
Práce s korálky
PDM: seznámí se při činnosti s různým
Práce s přírodninami
materiálem s prvky lid. tradic
Výrobek s vánoční a velikonoční tematikou,
vánoční a velikonoční výzdoba
PDM: používá různé druhy stehů - přední,
Práce s drobným materiálem dle slovního
zadní
návodu
PDM: udržuje pořádek na pracovním místě
Práce s vlnou nebo provázky
PDM: dodržuje zásady hygieny a bezp. práce, Práce s modelovací hmotou nebo keramickou
hlínou
poskytne PP při úraze
PDM: vyřezává, děruje, polepuje, tapetuje

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
výstupy

učivo

Stavebnice MERKUR
Práce montážní a demontážní – stavebnice a
KČ: dovede sestavovat složitější stavebnicové skládanky
prvky
Práce podle předlohy, slovního návodu,
KČ: pracuje podle slovního návodu, předlohy jednoduchého schématu
Zásady hygieny a bezpečnosti práce
nebo jednoduchého schématu
KČ: montuje a demontuje stavebnici

KČ: dodržuje zásady hygieny a bezp. práce,
poskytne PP při úraze
PĚSTITELSKÉ PRÁCE
výstupy

učivo

PČ: pečuje o pokojové rostliny

Péče o květiny ve třídě

PČ: pozná rozdíl mezi setím a sázením
PČ: seznámí se s rostlinami jedovatými, s
rostlinami jako drogy, s alergiemi

Zalévání a hnojení
Jarní práce na zahradě, vycházka
Vlastní pěstitelské pokusy v truhlíku
Práce s přírodninami

PČ: vede pěstitelské pokusy a pozorování
PČ: dodržuje zásady hygieny a bez. práce,
poskytne PP při úraze
PŘÍPRAVA POKRMŮ
výstupy

učivo

Společenská pravidla při stolování
Zdravá svačinka, zdravá výživa, zdravé
PP: seznámí se s přípravou jednoduchých
nápoje
pokrmů studené kuchyně
Nepečené cukroví
Studená kuchyně
PP: používá pravidla správného stolování a
Příprava jednoduchého pokrmu, udržování
společenského chování
pořádku v kuchyni
PP: dodržuje zásady hygieny a bezp. práce a Zásady hygieny a bezpečnosti
poskytne PP při úraze
PP: orientuje v základním vybavení kuchyně

PP: udržuje pořádek a čistotu pracovních
ploch

