
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAM 

Modrá sova



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Modrá sova 

2

1 Identifikační údaje....................................................................................................................4

1.1 Název ŠVP.................................................................................................................................4

1.2 Údaje o škole............................................................................................................................4

1.3 Zřizovatel ..................................................................................................................................4

1.4 Platnost dokumentu.................................................................................................................4

2 Charakteristika školy ................................................................................................................5

2.1 Úplnost a velikost školy............................................................................................................5

2.2 Umístění školy ..........................................................................................................................5

2.3 Charakteristika žáků .................................................................................................................5

2.4 Podmínky školy.........................................................................................................................5

2.5 Vlastní hodnocení školy............................................................................................................5

2.5.1 Oblasti autoevaluace................................................................................................................5

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace......................................................................................................6

2.5.3 Nástroje autoevaluace .............................................................................................................7

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností..............................................................................7

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi ..............................................................................................7

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery .................................7

2.8 Charakteristika pedagogického sboru ......................................................................................7

2.9 Dlouhodobé projekty ...............................................................................................................8

2.10 Mezinárodní spolupráce...........................................................................................................8

3 Charakteristika ŠVP ..................................................................................................................9

3.1 Zaměření školy .........................................................................................................................9

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie...............................................................................................9

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ..........................................12

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných..................................................13

3.5 Začlenění průřezových témat.................................................................................................14

4 Učební plán ............................................................................................................................17

4.1 Celkové dotace - přehled .......................................................................................................17

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu .................................................................................................18

5 Učební osnovy ........................................................................................................................19

5.1 Český jazyk .............................................................................................................................19

5.2 Anglický jazyk .........................................................................................................................38

5.3 Matematika ............................................................................................................................64

5.4 Informatika.............................................................................................................................79

5.5 Člověk a jeho svět...................................................................................................................83

5.6 Prvouka ..................................................................................................................................98

5.7 Hudební výchova..................................................................................................................114

5.8 Výtvarná výchova .................................................................................................................124

5.9 Tělesná výchova ...................................................................................................................136

5.10 Pracovní činnosti ..................................................................................................................149



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Modrá sova 

3

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ...................................................................................158

6.1 Způsoby hodnocení ..............................................................................................................158

6.2 Kritéria hodnocení................................................................................................................158



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Modrá sova 

4

1 Identifikační údaje 
1.1 Název ŠVP 

NÁZEV ŠVP:  Modrá sova   

1.2 Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY:  Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice, příspěvková 

organizace

ADRESA ŠKOLY:   Nové Bránice 131, Dolní Kounice, 664 64

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Radek Podveský

KONTAKT:   e-mail: info@zsnovebranice.cz

IČ:  49458795

RED-IZO:  600110869   

1.3 Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Obec Nové Bránice

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Nové Bránice 7, 664 64 Dolní Kounice

KONTAKTY:  Tel:  546 421 621,  E-mail:  podatelna@novebranice.cz 

1.4 Platnost dokumentu 

PLATNOST OD:  1. 9. 2020

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:  26. 8. 2020

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  27. 8. 2020

................................................                                             .................................................

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy

      Mgr. Radek Podveský



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Modrá sova 

5

2 Charakteristika školy 
2.1 Úplnost a velikost školy 

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice, příspěvková organizace je 

málotřídní škola. Škola se řadí svým počtem žáků mezi velmi malé školy.  

2.2 Umístění školy 

Škola je umístěna na okraji obce. 

2.3 Charakteristika žáků 

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

automobily rodičů, pěšky. Školu nenavštěvují děti cizích státních příslušníků. Škola se nezabývá 

integrací žáků s tělesným handicapem. 

Škola vzdělává žáky se SVP. Škola respektuje doporučení ŠPZ a snaží se vytvořit žákům takové 

podmínky, které jim pomohou překonat jejich potíže. 

2.4 Podmínky školy 

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

školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.

Vyučování probíhá v českém jazyce.

Škola má jednu budovu, u školy se nachází zahrada. Bezbarierový přístup není zajištěn. Pro trávení 

volného času je k dispozici zahrada a  herna ŠD. Žákům jsou k dispozici šatny.

Škola poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 18 pracovních stanic, pracovní 

stanice ve třídách, bezdrátové připojení v celé budově školy.

2.5 Vlastní hodnocení školy 
2.5.1 Oblasti autoevaluace 

Autoevaluace vzdělávacího procesu je v naší škole prováděna pravidelně na poradách 

pedagogických pracovníků a při častých osobních setkáváních ve škole i mimo školu. Vzájemné 
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diskuse přinášejí zpětné informace ke zkvalitnění školního vzdělávacího programu jako celku. 

Pravidelně zařazujeme Den otevřených dveří. Rodiče si mohou prohlédnout školu, zúčastnit se se 

svým dítětem výuky. 

Cíle evaluace jsou stanoveny tak, aby došlo k vyhodnocení činnosti zejména v těchto oblastech: 

• Výsledky vzdělávání, 

• soulad výuky se školním vzdělávacím programem, 

• vzájemná spolupráce pedagogů, 

• spokojenost žáků, 

• efektivita hodnocení a sebehodnocení žáků, 

• spolupráce s rodiči a jejich spokojenost se vzděláváním žáků, 

• klima školy a spokojenost pedagogů, 

• materiálně technické zabezpečení vzdělávacího procesu, 

• krátkodobé projekty, 

• pravidelné aktivity a akce školy, 

• vnímání školy okolím a prezentace školy. 

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace 

Podmínky ke vzdělání:

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,

obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,

podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,

podmínky ke vzdělávání ekonomické,

podmínky ke vzdělávání materiální,

podmínky ke vzdělávání personální,

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

žáků/dětí,

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

řízení školy,

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

řízení školy,

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

výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti  
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2.5.3 Nástroje autoevaluace 

anketa pro rodiče, hospitace ředitelem, vzájemné hospitace pedagogů, zjišťování a 

vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků 

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností 

Autoevaluační činnosti jsou prováděny formálním způsobem podle potřeby. 

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi 

Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízením PPP Brno, SPC Štolcova Brno a se SVČ 

Ivančice. V rámci MPP spolupracujeme i s dalšími organizacemi, jako například Policie ČR, Hasičský 

záchrannářský sbor, Myslivci, Státní zdravotní ústav v Brně a dalšími.

Sdružení rodičů a přátel školy pomáhá při nákupu a pořízení některých pomůcek, které nejsou 

hrazeny z rozpočtu školy, a při financování některých mimoškolních akcí a projektů.

Školská rada funguje v počtu šesti členů. Dva za zřizovatele, dva za rodiče a dva za pedagogické 

pracovníky školy. Vzhledem k malému počtu pedagogických pracovníků je pro školu dlouhodobě 

obtížné zajistit účast zástupců školy na schůzkách školské rady. 

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery 

Společné akce žáků a rodičů: sezónní dílny, třídní schůzky, hovorové hodiny.

Pravidelné školní akce: den otevřených dveří, divadla, koncerty, besídky. V rámci spolupráce s MŠ 

jsou školou pořádány akce pro děti v MŠ.  

2.8 Charakteristika pedagogického sboru 

Na škole působí 4 pedagogové, dva jsou učitelé, z nichž jeden je ředitel školy a vychovatelka ŠD, 

která vyučuje výchovy v prvním a druhém ročníku a asistentka pedagoga. Dále ve škole působí 

školní asistentka. Učitelé jsou plně kvalifikovaní, vychovatelka učitelskou kvalifikaci nemá. 

Asistentka pedagoga i školní asistentka jsou kvalifikované. Počet pedagogů po přepočtu na plný 

pracovní úvazek je přibližně 3,0.  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Modrá sova 

8

2.9 Dlouhodobé projekty 

Na podporu čtenářství spolupracujeme s KMČ, žáci mají možnost si objednávat knihy 

prostřednictvím katalogů vydavatelství Albatros a Fragment. Sbíráme papír v rámci Soutěže s 

panem Popelou. V rámci rozvoje zdravého způsobu života je škola zapojena do projektu 

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

2.10 Mezinárodní spolupráce 

Škola nepořádá žádné studijní výjezdy a nespolupracuje s žádnou zahraniční školou.
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3 Charakteristika ŠVP 
3.1 Zaměření školy 

Zaměření školy je všeobecné.

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení • na začátku vyučovací jednotky vždy společně s 

žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky 
společně zhodnotíme jeho dosažení;

• využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků;
• zadáváme žákům samostatné práce vyžadující 

aplikaci teoretických poznatků;
• požadujeme od žáků prezentaci vlastní práce;
• umožňujeme žákům ve vhodných případech 

realizovat vlastní nápady a náměty;
• umožňujeme žákům pozorovat a 

experimentovat, porovnávat výsledky a 
vyvozovat závěry.

Kompetence k řešení problémů • umožňujeme žákům vytvářet hypotézy, 
pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, 
provádět pokusy, ověřit výsledek řešení a zvážit 
jeho uplatnění v praxi;

• vytváříme pro žáky praktické problémové úlohy 
a situace, při nichž je nutné řešit praktické 
problémy;

• při řešení problémů pomocí algoritmu 
zařazujeme do výuky modelové příklady;

• nabízíme žákům k řešení úkoly, které vyžadují 
propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i 
využití praktických dovedností z různých oblastí 
lidské činnosti, a tudíž i více přístupů k vyřešení;

• ve škole i při mimoškolních akcích průběžně 
monitorujeme, jak žáci řešení problémů 
prakticky zvládají.

Kompetence komunikativní • klademe důraz na týmovou práci a kooperativní 
vyučování;

• využíváme metody obsahující prvky prezentace 
výsledků;

• vytváříme dostatečný prostor pro vyjadřování 
žáků při problémovém vyučování;

• žáci mají maximální možnost samostatné ústní i 
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Výchovné a vzdělávací strategie
písemné prezentace (samostatná práce, 
projekty, referáty, řízené diskuse, komunitní 
kruh);

• vyžadujeme od žáků využívání informačních 
technologií pro získávání informací;

• jako výstup z některých témat výuky vyžadujeme 
nejrůznějším způsobem zpracované závěrečné 
práce (písemně, graficky, pomocí obrazového 
vyjádření apod. dle věku žáků a druhu tématu) - 
následně požadujeme prezentace, obhajoby a 
naslouchání druhých;

• vyžadujeme uplatnění znalostí cizího jazyka 
(rozvoj komunikace v cizím jazyce), a to nejen při 
výuce, ale i při výměnných návštěvách, činnosti 
hostesek (turnaje), poznávacích pobytových 
zájezdech, besedách;

• vyžadujeme od žáků uplatňování dovedností 
komunikace v rámci autentického učení při 
společenských akcích školy - slavnostní vánoční 
oběd, akce pro partnery školy, zápis;

• zařazujeme činnosti umožňující komunikaci s 
různými věkovými skupinami žáků s dospělou 
populací (spolupráce a společné akce starších a 
mladších žáků, akce pro rodiče a veřejnost).

Kompetence sociální a personální • na tvorbě pravidel ve třídách se podílejí sami 
žáci;

• důsledně vyžadujeme dodržování společně 
dohodnutých pravidel chování, na jejichž 
formulování se žáci sami podíleli;

• od prvního ročníku zařazujeme do výuky práci v 
týmu, zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce 
a nutnost vzájemné pomoci;

• vyžadujeme od žáků (zpočátku s pomocí učitelů, 
později samostatně) rozdělení rolí ve skupině, 
vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí 
zodpovědnosti za splnění úkolu (dvojice, 
skupiny, třída, škola);

• využíváme komunitního kruhu, diskusního 
kruhu, panelové diskuse, řízené diskuse, 
prezentace názorů žáků ve všech předmětech;

• učitel se orientuje na skupinovou práci, 
spolupráci ve třídě (příprava setkávání), 
vzájemnou pomoc při učení;

• žákům je poskytována možnost dle vlastního 
uvážení projevit své pocity a nálady;

• do výuky pravidelně zařazujeme projekty, 
projektové dny, kooperativní vyučování

• výuku orientujeme na konkrétní příklady z 
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Výchovné a vzdělávací strategie
každodenního života (simulace, hraní rolí) - 
využíváno je prožitkové vyučování;

• ve výuce jsou využívány hry, na jejichž tvorbě se 
podílejí sami žáci;

• v rámci spolupráce s různými věkovými 
skupinami organizujeme společné akce žáků a 
dětí z MŠ, akce pro rodiče a veřejnost.

Kompetence občanské • pravidla chování ve škole jsou postupně 
vypracovávána ve spolupráci s žáky;

• již od prvního ročníku vyžadujeme od žáků 
spolupodílení se na vytváření pravidel "vlastní" 
třídy;

• vyžadujeme od žáků hodnocení vlastního 
chování i chování spolužáků, hledání společného 
řešení při nedodržování pravidel třídy či školního 
řádu - vyžadujeme od žáků přijetí zodpovědnosti 
za plné dodržování pravidel třídy i školního řádu;

• ve výuce je používána metoda hraní rolí pro 
přiblížení různých životních situací a jejich řešení, 
využíváme prožitkové vyučování;

• zadáváme žákům konkrétní příklady z 
každodenního běžného života;

• společně organizujeme celoškolní projektové 
dny;

• na konkrétních modelových příkladech 
demonstrujeme pozitivní a negativní projevy 
chování lidí;

• škola pořádá akce připomínající lidové tradice 
(vánoční den, velikonoční den);

• škola v rámci možností pořádá sportovní soutěže 
(dětský den) a další akce pro obec - vystoupení 
pro veřejnost, účast žáků na akcích obce, besídky 
apod...

• nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity 
(kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako 
protipól nežádoucím sociálně patologickým 
jevům.

Kompetence pracovní • různými formami (exkurze, film, beseda apod.) 
seznamujeme žáky s různými profesemi - cíleně 
ujasňujeme představu žáků o možné podobě 
jejich budoucího povolání;

• umožňujeme žákům podílet se na tvorbě 
pomůcek do výuky, prezentovat výsledky vlastní 
práce žákům mladších ročníků (spolupráce 
mladších žáků se staršími);

• zapojujeme žáky do přípravy školních projektů;
• vyžadujeme od žáků zhodnocení vlastní práce i 

práce spolužáků a návrhy na zlepšení;
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Výchovné a vzdělávací strategie
• získané poznatky žáků jsou využívány při 

konkrétních činnostech propojených s 
praktickým životem a zdůrazňujících vztah k 
volbě povolání - hraní rolí, diskuse, skupinová 
práce, pokusy a experimenty;

• žádnou prací žáky netrestáme.
   

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

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

Individuální vzdělávací plán (IVP) vytváří třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem -

  ředitelem školy. Vytváří se elektronicky, poté se tiskne a zakládá do osobní složky žáka. IVP 

podléhá schválení ředitele školy. IVP je konzultován se zákonnými zástupci žáka, škola při 

sestavování IVP respektuje doporučení ŠPZ. IVP je pravidelně nebo podle potřeby vyhodnocován.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 

Škola spolupracuje se speciálním poradenským zařízením PPP Brno. Spolupracujeme také s SPC 

Štolcova Brno. Spolupráce probíhá emailovou komunikací, v nutných případech navštíví 

zaměstnanec PPP nebo SPC školu.

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

Škola má zřízeno školní poradenské pracoviště. Je tvořeno výchovným poradcem, školním 

metodikem prevence a speciálním pedagogem. Tím je zajištěno kvalifikované 

speciálněpedagogické poradenství a intervence.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

v oblasti organizace výuky: 

dáváme dostatek času na práci i kontrolu; zajišťujeme individuální přístup, střídání aktivit během 

vyučovací hodiny; tolerujeme odlišné pracovní tempo, počítáme s výkyvy práceschopnosti s 

kolísající pozorností; využíváme kompenzační pomůcky a postupy, přehledy učiva, strukturované 
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zadávání úkolů; omezujeme stresové situace (práce s časovými limity); pravidelně konzultujeme 

požadavky školy s rodiči

v oblasti metod výuky:

uplatňujeme individualizovaný přístup, pravidelnou kontrolu ze strany učitele (s využitím asistenta 

pedagoga nebo školního asistenta) s okamžitou zpětnou vazbou; vybíráme takové vzdělávací 

aktivity, které respektují schopnosti a dovednosti žáků se SVP; podporujeme a motivujeme žáka - 

korigujeme pozornost, jako prevenci únavy zařazujeme relaxační přestávky; kontrolujeme 

pochopení osvojovaného učiva; zařazujeme grafomotorické uvolňovací cviky; pracujeme s 

tabulkou psacího písma a dalšími názornými pomůckami a přehledy učiva; vedeme k dokončení 

zadaného; upevňujeme pracovní návyky

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:  upřednostňujeme zohlednění specifických obtíží v různých 

předmětech dle potřeb žáků se SVP; respektujeme a dodržujeme doporučení PPP

v oblasti hodnocení:

hodnotíme dle klasifikačního řádu, hodnocení doplňujeme o motivační razítka, využíváme 

formativní hodnocení, v případě neúspěchu nehodnotíme špatnou známkou, informujeme o 

počtu chyb a dáváme novou šanci, umožňujeme slovní hodnocení po dohodě s rodiči 

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

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

Individuální vzdělávací plán (IVP) vytváří třídní učitel, vytváří se elektronicky, poté se tiskne a 

zakládá. IVP podléhá schválení ředitele školy. IVP je konzultován se zákonnými zástupci žáka, škola 

respektuje doporučení ŠPZ. IVP je podle potřeby vyhodnocován.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 

Škola spolupracuje se speciálním poradenským zařízením PPP Brno. Spolupráce má podobu spíše 

konzultační. V nutných případech může zaměstnanec PPP navštívit školu.

Zodpovědné osoby a jejich role: 
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Škola má zřízeno školní poradenské pracoviště. Je tvořeno výchovným poradcem a školním 

metodikem prevence a speciálním pedagogem. Tím je zajištěno kvalifikované 

speciálněpedagogické poradenství a intervence. 

3.5 Začlenění průřezových témat 

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností 
poznávání

Hv , M , 
Pč , Tv , 
Vv , Čj , 

Aj 

Hv , M , 
Pč , Prv 
, Tv , Vv 
, Čj , Aj 

Hv , M , 
Pč , Prv 
, Tv , Vv 

, Aj 

Hv , M , 
Pč , Tv , 
Vv , Čj , 

Aj 

Hv , M , 
Pč , Tv , 

Aj 

  

Sebepoznání a 
sebepojetí

Hv , M , 
Prv , Tv 
, Vv , Čj 

, Aj 

Hv , M , 
Prv , Tv 
, Vv , Čj 

, Aj 

Hv , M , 
Prv , Tv 
, Vv , Aj 

Čjs , Hv 
, M , Tv 
, Vv , Čj 

, Aj 

M , Tv , 
Vv , Čj , 

Aj 

  

Seberegulace a 
sebeorganizace

Pč , Tv , 
Vv 

Pč , Prv 
, Tv , Vv 

Hv , M , 
Pč , Prv 
, Tv , Vv 

, Čj 

Hv , M , 
Pč , Tv , 
Vv , Čj 

Pč , Tv , 
Čj 

  

Psychohygiena Hv , Prv 
, Tv , Vv 

, Čj 

Hv , Prv 
, Tv , Vv 

, Čj 

Hv , M , 
Prv , Tv 
, Vv , Čj 

, Aj 

Hv , M , 
Tv , Vv , 
Čj , Aj 

Inf , Tv   

Kreativita Hv , Pč , 
Prv , Vv 

Hv , Pč , 
Tv , Vv , 

Čj 

Hv , Pč , 
Tv , Vv , 

Čj 

Hv , M , 
Pč , Tv , 
Vv , Čj , 

Aj 

Hv , Inf 
, Pč , Tv 

, Čj 

  

Poznávání lidí Hv , Prv 
, Tv , Čj 

, Aj 

Hv , Prv 
, Tv , Vv 
, Čj , Aj 

Hv , M , 
Prv , Tv 
, Vv , Čj 

, Aj 

Čjs , Hv 
, Tv , Vv 
, Čj , Aj 

Hv , M , 
Tv , Čj 

  

Mezilidské vztahy Hv , M , 
Prv , Tv 

, Aj 

Hv , M , 
Tv , Vv , 
Čj , Aj 

Hv , M , 
Tv , Vv , 
Čj , Aj 

Čjs , Hv 
, M , Pč 
, Tv , Vv 
, Čj , Aj 

Inf , M , 
Pč , Tv 

  

Komunikace Prv , Tv 
, Čj , Aj 

Hv , M , 
Prv , Tv 
, Vv , Čj 

, Aj 

Hv , M , 
Prv , Tv 
, Vv , Čj 

, Aj 

Čjs , Hv 
, M , Pč 
, Tv , Vv 
, Čj , Aj 

Hv , Inf 
, M , Pč 
, Tv , Čj 

, Aj 

  

Kooperace a 
kompetice

Tv Hv , Tv , 
Vv , Aj 

Hv , Tv , 
Vv , Čj , 

Aj 

Čjs , Hv 
, Pč , Tv 
, Vv , Čj 

, Aj 

Pč , Tv , 
Čj 

  

Řešení problémů a Prv , Tv M , Prv M , Prv Čjs , Hv M , Tv ,   
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

rozhodovací 
dovednosti

, Tv , Tv , Vv 
, Čj 

, M , Tv 
, Vv , Čj 

Čj 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika

Prv , Tv Prv , Tv Prv , Tv 
, Čj 

Čjs , M , 
Pč , Tv , 
Čj , Aj 

Pč , Tv , 
Čj 

  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost 
a škola

Prv , Tv 
, Čj 

Prv , Tv 
, Čj 

Hv , M , 
Prv , Tv 
, Vv , Čj 

, Aj 

Čjs , Hv 
, M , Tv 
, Čj , Aj 

Čjs , Inf 
, M , Tv 

, Čj 

  

Občan, občanská 
společnost a stát

Prv Prv , Čj , 
Aj 

Čjs , Čj , 
Aj 

Inf   

Formy participace 
občanů v politickém 
životě

Prv Prv Prv Čjs Čjs   

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování

Prv Prv Prv Čjs , Čj Čjs   

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

Aj Aj Aj Čjs , Čj , 
Aj 

Čjs , Inf 
, Aj 

  

Objevujeme Evropu a 
svět

Prv , Aj Prv , Aj M , Prv 
, Čj , Aj 

M , Aj Inf , Aj   

Jsme Evropané Hv , Vv , 
Aj 

Hv , Vv , 
Aj 

Hv , Vv , 
Čj , Aj 

Čjs , Čj , 
Aj 

Čjs , Inf 
, Čj , Aj 

  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference Hv , Tv , 

Vv , Aj 
Hv , Tv , 
Vv , Čj , 

Aj 

Hv , Tv , 
Vv , Aj 

Čjs , Hv 
, Tv , Vv 

, Aj 

Čjs , Hv 
, Inf , Tv 
, Vv , Aj 

  

Lidské vztahy M , Tv , 
Čj , Aj 

Hv , M , 
Tv , Vv , 
Čj , Aj 

Hv , M , 
Tv , Vv , 
Čj , Aj 

Čjs , Hv 
, M , Tv 
, Vv , Čj 

, Aj 

Inf , M , 
Tv , Aj 

  

Etnický původ Aj Aj Čj , Aj Čjs , Čj , 
Aj 

Čjs , Inf 
, Aj 

  

Multikulturalita Vv , Aj Vv , Aj Vv , Aj Čjs , Čj , 
Aj 

Inf , Čj , 
Aj 

  

Princip sociálního 
smíru a solidarity

 Čjs , Čj Čjs   

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy Prv Prv , Vv Čjs , M , 

Čj 
  

Základní podmínky 
života

Pč , Čj Pč , Čj M , Pč , 
Tv , Vv , 
Čj , Aj 

Čjs , M , 
Pč , Aj 

Pč   
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

Pč , Prv 
, Tv 

Pč , Prv 
, Tv 

Pč , Prv 
, Čj 

Čjs , M , 
Pč , Tv , 

Čj 

Čjs , Inf 
, M , Pč 

, Čj 

  

Vztah člověka k 
prostředí

M , Prv 
, Tv 

M , Prv 
, Tv , Čj 

M , Prv 
, Tv , Čj 

, Aj 

Čjs , Hv 
, M , Tv 
, Vv , Čj 

, Aj 

Čjs , Inf 
, M , Čj 

  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení

Hv Hv Hv , Čj Čjs , Hv 
, M , Čj 

Čj   

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality

Čj Hv Hv , Čj Hv , M , 
Vv , Čj 

Inf , Čj   

Stavba mediálních 
sdělení

Čj Hv , Čj Hv , Vv , 
Čj , Aj 

Inf   

Vnímání autora 
mediálních sdělení

Čj Vv , Čj Hv , Vv , 
Čj , Aj 

Inf , Vv   

Fungování a vliv 
médií ve společnosti

Čj Vv , Čj Čjs , Čj Inf , Čj   

Tvorba mediálního 
sdělení

 Vv , Čj M , Vv , 
Čj 

Inf , Vv   

Práce v realizačním 
týmu

 Hv , Čj Čjs , Hv 
, Vv , Čj 

Inf   

    

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat: 

Zkratka Název předmětu
Aj Anglický jazyk
Čj Český jazyk 
Čjs Člověk a jeho svět
Hv Hudební výchova
Inf Informatika
M Matematika
Pč Pracovní činnosti
Prv Prvouka
Tv Tělesná výchova
Vv Výtvarná výchova
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4 Učební plán 
4.1 Celkové dotace - přehled 

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

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

Dotace 
2. stupeň

Český jazyk 7+1 7+1 7 6+1 6+1 33+4   Jazyk a jazyková 
komunikace Anglický jazyk 0+1 0+2 3 3 3+2 9+5   

Matematika a její 
aplikace

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+2 4 20+5   

Informační a 
komunikační 
technologie

Informatika   1 1   

Člověk a jeho svět  3 3 6   Člověk a jeho svět

Prvouka 2 2 2+1  6+1   

Hudební výchova 1 1 1+1 2 2 7+1   Umění a kultura

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5   

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10   

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

Celkem hodin 21 22 24 25 26 102+16 0 0 0 0 0
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4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu 

Člověk a jeho svět 
Předmět Člověk a jeho svět v sobě začleňuje Přírodovědu a Vlastivědu, Vlastivěda v sobě zahrnuje i úvod do Dějepisu. Přírodověda a Vlastivěda jsou 
hodnoceny zvlášť. 
   

Informatika 
Žáci na I. stupni využívají vzdělávací programy. V rozvrhu je pro žáky 5. ročníku stanovena 1 vyučovací hodina Informatiky týdně, ale ostatní žáci využívají 
počítače v rámci ostatních vyučovacích předmětů.  
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5 Učební osnovy 
5.1 Český jazyk  

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

Celkem

8 8 7 7 7 0 0 0 0 37
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Český jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 4. ročníku. Jeho obsahem je naplňování 

očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat.
Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Na 1. stupni je naším prvořadým 
cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a psaní. Přitom klademe důraz na čtení s porozuměním. 
Žáci, kteří nastupují do školy, se již dokážou česky dorozumět. Snažíme se proto tuto jejich dovednost dále 
rozvíjet, obohacovat jejich slovní zásobu a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka.
Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a 
jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Výuka probíhá ve dvou třídách, při dvou spojených ročnících. Žáci z 1. ročníku jsou vždy spojeni pouze 
s jedním dalším ročníkem. Tam, kde je to vhodné, jsou žáci děleni do skupin.  Dalším způsobem naplňování 
cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou a texty na internetu, dramatizace. Důraz je kladen na 
rozvoj čtení, naslouchání, mluvený i písemný projev, zvukovou stránku jazyka, slovní zásobu, tvořivé 
činnosti s literárním textem. V hodinách českého jazyka jsou hojně využívány výukové programy. 

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura
Mezipředmětové vztahy • Anglický jazyk

• Prvouka
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Název předmětu Český jazyk
• Člověk a jeho svět
• Hudební výchova

Kompetence k učení: 
Rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva, předkládat žákům možnosti používání osvojených 
dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech, vést žáky k systematickému vedení a ukládání 
informací, 
vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování, seznamovat žáky s 
mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem.
Kompetence k řešení problémů: 
Vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy, vést žáky 
k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení.
Kompetence komunikativní:
Vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů, nabízet žákům dostatek 
příležitostí k porozumění probíraných literárních textů, pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat 
slovní zásobu žáků, 
vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění.
Kompetence sociální a personální:
Vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy, vést žáky 
k tomu, aby dokázali požádat o pomoc.
Kompetence občanské:
Seznámit žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam, podporovat v žácích potřebu 
literárního projevu, recitace, četby.

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

Kompetence pracovní:
Vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní, vést žáky k přípravěa  udržování jejich 
učebního prostoru.

   

Český jazyk 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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Český jazyk 1. ročník

• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 

Žák:
• pečlivě vyslovuje a opravuje svoji nesprávnou nebo 
nedbalou výslovnost
• respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
• v mluveném projevu užívá správné gramatické tvary 
slov
• dokáže utvořit krátkou odpověď na zadanou otázku 
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova
• odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
• umí technikou syntézy vytvářet slabiky z hlásek, ze 
slabik slova a ze slov věty
• analyticky rozezná slova, slabiky a hlásky umí psát a 
spojovat písmena, slabiky a slova
• dodržuje psaní diakritických a interpunkčních 
znamének
• píše písmena ve správném pořadí
• umí psát celistvá slova a věty
plynule čte s porozuměním jednoduchý text
• orientuje se v textu Slabikáře, čítanky, a jiných textů 
pro děti (článek, nadpis, řádek, odstavec)
• porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti
• zarecituje říkadlo nebo krátkou báseň
• vyjádří svými slovy pocity z četby
• zhodnotí vlastními slovy vlastnosti postav z textu
• umí se vyjádřit o své oblíbené četbě
• rozumí základním pojmům a výrazům při praktické 
činnosti

• modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)
• sluchové rozlišení hlásek
• výslovnost samohlásek a jejich délky
• výslovnost souhlásek a souhláskových skupin slovní 
zásoba a její jednotky (věta, slovo, slabika, hláska)
• obohacování slovní zásoby
• způsoby tvoření slov psaní krátkých slov a 
jednoduchých vět
• psaní velkých počátečních písmen u vlastních jmen a 
u prvního slova věty
• výcvik čtení
• hlasité čtení ze Slabikáře, čítanky nebo časopisů
• tiché čtení textu
• práce s literárním textem
• seznámení se základy literatury• praktické 
naslouchání
• věcné naslouchání základy techniky mluveného 
projevu
• vyjadřování se na základě komunikační situace
• nonverbální prostředky komunikace základní 
hygienické návyky
• technika psaní a zacházení s grafickým materiálem
• orientace v lineatuře
• vytváření základů rukopisu
• poznávání psaní a osvojování písmen, slabik, slov
• psaní krátkých slov a jednoduchých vět
• opis podle předlohy, přepis, diktát, autodiktát
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samohlásky
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 

• zná některý dětský časopis• zdvořile a srozumitelně se 
vyjadřuje v kontaktu s jinou osobou
• dokáže pozorně, soustředěně i aktivně naslouchat jiné 
osobě a zaznamenat slyšené
• snaží se na informace reagovat otázkami
• umí využívat techniku mluvení (správné dýchání, 
tvoření hlasu, výslovnost)
• vyjádří se krátkým mluveným projevem
• dodržuje základní pravidla dialogu
• zdvořile vystupuje v kontaktu s jinou osobou
• vhodně používá neverbální komunikační prostředky 
dodržuje správné sezení, držení psacího náčiní, hygienu 
zraku
• správně zachází s grafickým materiálem
• píše správné tvary písmen a číslic ve větší velikosti
• dokáže převést slova a věty z podoby mluvené do 
podoby psané
• dodržuje čitelnost a úhlednost psaného projevu
• dokáže přiměřeně svému věku zkontrolovat a opravit 
svoji práci
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zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
reklamě
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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Český jazyk 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh

Žák:
• čte s porozuměním texty přiměřeného obsahu a 
náročnosti
• dokáže v textu vyhledat určitá slova a myšlenky
• čte plynule a s porozuměním i delší texty
• dokáže v textu vyhledat určité in formace a odliší 
podstatné od podružných
• umí vytvořit krátké vyprávění podle obrázků nebo 
podle textu
• umí vytvořit vlastní zápisky k četbě
• pozná určité autory a ilustrátory dětských knih snaží 
se soustředěně naslouchat a ze slyšeného vyvodit 
závěry úměrné svému věku
• umí aktivně využít slyšené poznatky pečlivě vyslovuje, 
opravuje nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
• volí vhodné verbální i neverbální komunikační 
prostředky
• na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený 
projev
• na základě viděného nebo slyšeného vjemu utvoří 
jednoduchý popis
• dodržuje základní hygienické návyky při psaní
• píše úhledným, čitelným a přehledným rukopisem
• dodržuje formální úpravu textu
• umí samostatně napsat adresu,
blahopřání, pozdrav a omluvenku správně vyslovuje 

• dokončení prvopočátečního čtení
• rozvoj čtenářských dovedností
• věcné naslouchání, zásady dorozumívání
• zásady kultivovaného projevu
• základní formy společenského styku
• děj jako základ vypravování
• jednoduchý popis
• technika psaní
• žánry písemného projevu - adresa, blahopřání, 
pozdrav z prázdnin, omluvenka
• výslovnost českých slov
• slabiky
• pořádek vět
• pořádek slov ve větě
• druhy vět
• slova protikladná
• slova nadřazená
• slova podřazená
• slova souřadná
• slabika, hláska, písmeno;
• rozdělení hlásek
• dvojhlásky
• souhlásky znělé a neznělé
• význam slabiky pro dělení slov
• abeceda
• slabikotvorné r, l
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česká slova
• správně rozděluje slova na slabiky ústně i písemně
• rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, 
bě, pě, vě, mě
• seřadí věty v textu ve správném pořadí
• seřadí slova ve větě ve správném pořadí
• dodržuje intonaci vět podle jejich druhu umí vytvořit 
slova ve vztahu: slovo nadřazené – podřazené - 
souřadné
• rozezná dvojice slov protikladných
• vyjmenuje hlásky podle jejich rozdělení: samohlásky 
krátké a dlouhé, souhlásky měkké, tvrdé a obojetné, 
dvojhlásky
• ve slovech určí hlásky znělé a neznělé a odůvodní si je
• umí rozdělit podle slabik slova na konci řádku
• vyjmenuje abecedu a dokáže řadit slova podle 
abecedního pořádku pozná typická podstatná jména, 
slovesa, předložky a spojky
• pozná jména vlastní a obecná
• udržuje pořádek slov ve větě
a pořádek slov v jednoduchém textu
• rozezná druhy vět podle postoje mluvčího
• rozliší větu jednoduchou a souvětí
• umí používat spojky ve větě jednoduché i v souvětí 
rozliší měkké a tvrdé souhlásky pro
psaní i/y a odůvodní si pravopis
• rozliší souhlásky znělé a neznělé a umí si jejich 
pravopis odůvodnit
• rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik s „ě“
• umí rozdělit slova na konci řádku podle slabik
• rozliší psaní začátečního písmene u jmen vlastních a 
obecných

• grafické znázornění hláskové a slabičné stavby slova, 
slovní druhy podstatná jména, slovesa, předložky, 
spojky
• vlastní jména, pořádek slov ve větě
• pořádek vět v textu
• druhy vět
• věta jednoduchá
• souvětí se spojkami: a, i, ale, že, když, protože
• psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
• psaní znamének za větami podle postoje mluvčího
• souhlásky znělé a neznělé
• slova se skupinami: dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
• dělení slov na konci řádku
• pravopis jmen vlastních a obecných

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Český jazyk 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru

Žák:
• umí soustředěně naslouchat a informace zpracovat 
úměrně svému věku
• vyjadřuje se souvisle celými vět a umí vést smysluplný 
krátký dialog
• vyjadřuje se kultivovaně, srozumitelně a souvisle

• slovní přízvuk
• správná a spisovná výslovnost českých slov slova 
podle významu
• vyjmenovaná slova
• slovní druhy
• skloňování podstatných jmen
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ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
reklamě
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 

• v mluvném projevu využívá vyprávění, jednoduchý 
popis, reprodukci slyšeného
• dokáže používat společenský jazyk v jeho různých 
formách píše podle normy psaní v přirozené lineatuře a 
velikosti
• dodržuje správný sklon písma
• píše úhledně, čitelně a přiměřeně hbitě
• dokáže kontrolovat vlastní písemný projev
• umí se vyjádřit v jednoduchých formách psaného 
projevu
• napíše krátký dopis, zprávu nebo vymyšlený text

• vlastní jména
• pády podstatných jmen
• časování sloves
• ostatní slovní druhy
• věta jednoduchá a souvětí
• základní skladební dvojice
• pravopis i/y po obojetných souhláskách
• pravopis jmen obecných a vlastních
• rozvoj čtenářských dovedností věcné naslouchání
• zásady dorozumívání a dialogu
• zásady kultivovaného projevu
• souvislý jazykový projev
• používání jazykových prostředků
• souvislá četba, technika psaní
• odstraňování individuálních nedostatků
• automatizace psacího pohybu
• osobitý rukopis
• celková úprava písemného projevu
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tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je
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ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

   

Český jazyk 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 

Žák:
• čte plynule, srozumitelně, uvědoměle a dostatečně 
rychle nahlas i potichu
• rozumí přiměřeně náročnému textu umí ho vlastním 
slovy reprodukovat
• odliší verše od prózy
• odliší v textu podstatné a okrajové informace
• pozná členění textu na odstavce
• dokáže podle svých schopností vyhledávat informace v 
učebnicích, encyklopediích a v různých médiích
• dokáže jednoduchým způsobem zapsat svůj prožitek z 
textu do kulturního deníku
• seznámí se s rozdílným zpracováním textu krásné 
literatury a literatury populárně naučné
• využívá poznatků z různých kulturních zážitků
• soustředěně naslouchá a informace zpracovává 
úměrně svému věku a schopnostem
• dokáže vyprávět obsah podle psané osnovy
• dokáže vlastními slovy zhodnotit postavy z literárního 
textu
• popíše jednoduchý předmět dodržuje základní 

Žák:
• využívá správně přízvuk ve větě
• vybírá vhodná slova pro mluvený projev
• rozliší slova významem souznačná,příbuzná a 
protikladná
• pamětně zvládá řadu vyjmenovaných slov s „y“ po 
obojetných souhláskách
• dokáže najít vyjmenovaná slova v textu a odůvodnit 
jejich pravopis
• rozliší tvary slov vyjmenovaných a běžných slov 
příbuzných
• správně používá písmena i/y po obojetných 
souhláskách a dokáže si je odůvodnit
• rozliší správně pravopis u jmen obecných a vlastních
• rozliší větu jednoduchou a souvětí
• dokáže určit stavbu věty jednoduché
• pozná a určí základní skladební dvojici
• vyjmenuje řadu slovních druhů
• rozliší slovní druhy ohebné a neohebné
• u podstatných jmen rozliší číslo, jednotné a množné 
a rod mužský, ženský a střední
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projev
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
reklamě
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 

hygienické a pracovní návyky při psaní
• píše podle normy psaní přirozenou velikostí, literatuře 
a se správným sklonem písma
• uplatňuje svůj osobitý rukopis při dodržení úhlednosti, 
čitelnosti a plynulosti písma
• opíše, přepíše správně text, dokáže psát formou 
diktátu i autodiktátu
• provádí kontrolu napsaného textu
• sestaví telegram, krátkou žádost, objednávku, 
přihlášku
• dokáže stylisticky správně napsat adresu, pohlednici, 
blahopřání, korespondenční lístek
• napíše jednoduchý dopis i s adresou (pozvání, 
oznámení)
• napíše stručný, účelný a čitelný zápis z učebního textu
• dokáže napsat krátký zápis z četby, poznámky k učivu, 
vypsat údaje ze slovníků, encyklopedií, apod.
• sestaví jednoduchou osnovu a podle ní krátký popis

• uvědoměle zvládá vlastní a obecná, jména osob, 
zvířat, měst, hor, řek
• vyjmenuje pády podstatných jmen
• pozná sloveso v textu
• u sloves pojmenuje čas, osobu a číslo
• určí slovní druhy – předložky a spojky
• pozná předložky a umí je napsat ve spojení s 
podstatným jménem
• používání mateřského jazyka
• slova podle významu
• stavba slova
• vyjmenovaná slova, dokáže určit všechny slovní 
druhy
• rozlišuje slovní druhy ohebné a neohebné
• zná vzory podstatných jmen
• určí rod, číslo, pád a vzor
• skloňuje podst. jména podle vzorů
• určí osobu, číslo a čas
• dokáže časovat slovesa
• stavba věty
• podmět a přísudek, psaní zeměpisných názvů
• pravopis předložek a předpon
• čtenářské dovednosti
• práce s textem
• základy literatury
• kulturní život žáka
• soustředěné naslouchání, reprodukce obsahu textu
• souvislý a kultivovaný projev, kultura písemného 
projevu
• písemné formy společenského styku
• psaní dopisů s jednoduchým obsahem
• kultura písemného vyjadřování
• popis postupu děje, činnosti, předmětu, apod.
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předponovou a koncovku
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Modrá sova 

33

Český jazyk 4. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

   

Český jazyk 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti
ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti
ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru
ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči
ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích
ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev
ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním
ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev
ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení
ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh
ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 

Žák:
• používá mateřský jazyk jako nejdůležitější prostředek 
dorozumívání
• mluví spisovnými a vhodně volenými slovy
• určuje ve slově kořen - předponu - příponu
• pozná kořen slova společný pro všechna příbuzná 
slova
• odlišuje používání skupin bě/bje, pě/pje, vě/vje, 
mě/mně
• bezpečně určí všechny slovní druhy
• určí rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen
• skloňuje podstatná jména podle vzorů
• časuje slovesa ve všech časech v oznamovacím 
způsobu
• seznámí se ze všemi slovesnými způsoby
• pozná zvratná slovesa
• rozliší jednoduché a složené slovesné tvary
• určí druhy přídavných jmen
• zná gramatiku přídavných jmen měkkých a tvrdých
• odliší používání předložek s/z
• pozná základní druhy zájmen a číslovek• pozná 
podmět a přísudek
• rozliší podmět holý, rozvitý, několikanásobný
• určí větu řídící a závislou
• určí větu hlavní a vedlejší
• pozná spojky (spojovací výrazy) v souvětí
• zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit

• mateřský jazyk jako nástroj dorozumívání
• stavba slova
• skupiny bě/bje, pě/pje, vě/vje, mě/mně
• slovní druhy
• podstatná jména
• slovesa
• přídavná jména
• předložky s/z
• zájmena a číslovky
• stavba věty
• věta jednoduchá a souvětí
• přímá řeč a věta uvozovací
• příčestí minulé
• pravopis i/y po obojetných souhláskách
• pravopis přídavných jmen
• vlastní jména
• čtenářské dovednosti
• práce s textem
• základy literatury
• kulturní život žáka
• věcné naslouchání
• souvislý a kultivovaný projev
• reprodukce obsahu textu
• souvislá četba
• kultura písemného projevu
• popis děje, předmětu, pracovního postupu
• osnova k popisu a vyprávění
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slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky
ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves
ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky
ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve 
vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě 
– mimo morfologický šev; velká písmena na začátku 
věty a v typických případech vlastních jmen osob, 
zvířat a místních pojmenování
ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku
ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu
ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností
ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas
ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 

• uvědoměle používá vyjmenovaná slova a slova 
příbuzná
• rozlišuje pravopis u přídavných jmen měkkých a 
tvrdých
• správně píše názvy národností, víceslovné názvy států 
a jejich zkratky
• správně píše názvy uměleckých děl, novin, časopis, čte 
přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého 
přednesu
• recituje básně přiměřené věku
• volně reprodukuje text
• dokáže volně zdramatizovat vhodný text
• rozpozná umělecké vybrané texty (pohádka, pověst, 
bajka, dobrodružná četba, komiks)
• dokáže reprodukovat svoje kulturní zážitky• 
soustředěně naslouchá a vhodně ke svému věku 
zpracovává informace
• vyjadřuje se jasně a srozumitelně podle dané osnovy
• dokáže zdramatizovat vhodný text
• zachovává ve vyprávění posloupnost děje a hlavní linii 
příběhu, dodržuje hygienické a pracovní návyky v 
písemném projevu
• píše osobitým rukopisem s dodržováním úhlednosti, 
čitelnosti a plynulosti písemného projevu
• sestaví osnovu k popisu a vyprávění a podle ní se jasně 
a srozumitelně vyjadřuje
• napíše dopis, telegram, příspěvek do časopisu, 
pozvánku, oznámení

• písemné formy společenského styku
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textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává
ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení
ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku
ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
reklamě
ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru
ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace
ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry
ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti
ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová
ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku
ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a 
využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu
ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary
ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
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věty
ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje
ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách
ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu
ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je
ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů
ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

    

5.2 Anglický jazyk 

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

Celkem

1 2 3 3 5 0 0 0 0 14
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Anglický jazyk je vyučován od prvního ročníku podle Happy série. V 1. a 2. ročníku je to Happy Street, ve 3. 

a 4. ročníku je to Happy House. Chceme probudit zájem o studium cizího jazyka a vytvářet pozitivní vztah 
k tomuto předmětu. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a 
souvisejících tématických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i 
pro práci s počítačem, internetem atd. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností, kterým 
podřizujeme i výuku gramatické části vzdělávacího předmětu. Žáci se učí přirozeně reagovat 
v nejběžnějších situacích každodenního života, porozumění a ústní vyjadřování je nadřazeno dovednostem 
číst a psát. Zejména v počátcích upřednostňujeme naslouchání a objevování vlastních vyjadřovacích 
schopností při komunikaci. Neučíme tedy nejdříve poučky, ale ponecháváme žákům prostor, aby si z textů 
říkadel, jednoduchých básniček a písniček vytvořili předpoklady vyjádřit věty v anglickém jazyce.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Výuka probíhá v rámci celé třídy. Ve výuce jsou ve všech ročnících používány interaktivní materiály i-Tools 
with book on screen. Žáci, kterým dělá zvládnutí angličtiny velké problémy, se věnují pouze základnímu 
učivu,  další žáci si osvojují postupně širší slovní zásobu, pracují s delšími a náročnějšími texty. Metody a 
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Název předmětu Anglický jazyk
formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu a tvořivých činnostech. Výuka je propojena 
s mateřským jazykem, využíváme básniček, písniček, říkanek, her... 

Integrace předmětů • Cizí jazyk
Mezipředmětové vztahy • Český jazyk

• Matematika
• Prvouka
• Člověk a jeho svět
• Hudební výchova
• Tělesná výchova

Kompetence k učení:
Žák si vytváří základní návyky a postupy ve výuce cizímu jazyku, učí se poznávat vlastní učební styl. 
Přiměřeně věku a obsahu učiva si zvyká na užívání jazykové terminologie. Učí se samostatně rozhodovat. 
Začíná si uvědomovat význam znalosti cizího jazyka a seznamuje se s předpokladem celoživotního rozvoje 
v této oblasti.
Kompetence k řešení problémů:
Přiměřeně věku a obsahu učiva se žák učí samostatnosti, rozvíjí vlastní úsudek. Učí se vyhledávat informace 
potřebné k řešení úkolů a problémů, to vše pod vedením učitele.
Kompetence komunikativní:
Na základě přiměřených jazykových znalostí se žák postupně učí formulovat své myšlenky, komunikovat 
především ústně na principu nápodoby a pamětného učení, osvojuje si základní schopnost písemného 
vyjadřování v cizím jazyce. Učí se naslouchat a rozumět dialogu druhých osob, cvičí se v technice 
v rozhovoru v cizím jazyce.
Kompetence sociální a personální:
Žák se učí spolupracovat ve dvojici a ve skupině, osvojuje si skupinové role a přejímá dílčí odpovědnost za 
výsledky práce skupiny. Porovnáváním vlastního výkonu se členy skupiny si vytváří reálnou představu o 
sobě a svých schopnostech.

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

Kompetence občanské: 
Žák se učí respektovat postavení dospělého i pozici žáka, učí se dodržovat normy soužití v malé 
skupině. Seznamuje se s reáliemi anglicky mluvících zemí, nahlíží do jejich historie a poznává vybrané jevy 
ze života tamějších lidí a jejich tradic.
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Název předmětu Anglický jazyk
Kompetence pracovní:
Žák si osvojuje skutečnost, že dobrá znalost cizího jazyka je nezbytným prostředkem pro pracovní a lidské 
dorozumění a základním předpokladem budoucího osobního a profesního uplatnění v životě.

   

Anglický jazyk 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy

I. Žák
- se seznámí s hlavními postavami Happy House,
- představí se v angličtině,
- zeptá se na jména spolužáků,
- seřadí obrázky pomocí vizuální nápovědy a slyšeného 
příběhu,
- sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí jim,
- připojí se ke zpěvu dvou písniček a rytmické říkanky 
(doprovodí pantomimou a/nebo zazpívá alespoň pár 
slov),
- zapojí se do her a různých činností.

II. Žák
- rozpozná šest školních potřeb,
- počítá anglicky do deseti,
- přičte jednu k číslům,
- sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí jim,
- připojí se ke zpěvu tří písniček (doprovodí pantomimou 
a/nebo zazpívá alespoň pár slov),
- zapojí se do her a činností

I. Welcome to Happy House
Dad, Daisy, Jack, Mum, Otto,
Polly, Ruby, Spike
Hello!
I'm (+name).
What's your name?
Who's this?
It's (Jack)/me!
Good morning.
It's a (happy) house.
Here's a (window), door, roof, floor

II. Pens and pencils
a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil-case, a ruler
There's a (book).
What's this?
It's a (pencil).
Yes. No.
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
(Three) and one more is (four).
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Anglický jazyk 1. ročník

III. Žák
- rozpozná šest hraček, šest barev a tři tvary.
- používá množné číslo podstatných jmen s číslovkami 
(např. four planes),
- používá barvy s podstatnými jmény (např. a blue car)a 
spočítá tvary na obrázku,
- sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí jim,
- připojí se ke zpěvu tří písniček (doprovází je pohybem 
a/nebo zazpívá pár slov),
- zapojí se do her a činnosti.

IV. Žák
- rozpozná šest druhů oblečení,
- užívá množné číslo podstatných jmen ve spojení s 
číslovkami a barvou (např. two red socks),
- zná některé barvy, které vzniknou mícháním 
základních barev,
- sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí jim,
- připojí se ke zpěvu dvou písniček a jedné rytmické 
říkanky (doprovází je pohybem a/nebo zazpívá pár slov),
- zapojí se do her a činností.

V. Žák
- rozpozná šest předmětů, které se vztahují k 
narozeninám,
- ptá se na věci (např. Is it a green present?),
- sčítá anglicky,
- sleduje dva příběhy a porozumí jim,
- přidá se ke zpěvu dvou písniček a rytmické říkanky 
(přidá se pohybem a/nebo zazpívá několik slov),
- zapojí se do her a činností.

VI. Žák
- rozpozná šest předmětů z koupelny,

How many (pencil)s?
Dance...

III. Come and play
a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train
Here's a (doll).
Two/three/four dolls/cakes
(four) (planes)
blue, green, orange, pink, red, yellow
circle, square, triangle
(three) (circles)
a (red) (pen)
Beat/Play/Fly/Drive...

Me and my family
Hello, I'm (Anna). I'm (seven).
mum, dad, sister, brother, family
This is my (family).

IV. Dressing up
a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt
Where's my... ?
One red sock. Two red socks.
one red hat two blue shoes
My favourite (T-shirt).
jeans
black, grey, purple, white
One (blue) T-shirt and one (yellow) T-shirt.
Two (green) T-Shirts.
This is my favourite (song).
Put on your (T-shirt).
Take off your (trousers).
a (red) (hat) (blue) (socks)

V. Happy birthday



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Modrá sova 

42

Anglický jazyk 1. ročník

- použije otázku s Can you...? a také na ni odpoví,
- pohovoří o každodenních činnostech v koupelně,
- popíše teplotu - použije hot, warm a cold,
- sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí jim,
- připojí se ke zpěvu tří písniček (doprovází je pohybem 
a/nebo zazpívá pár slov),

VII. Žák
- rozpozná šest zvířat,
- položí otázku s Do you like...? a odpoví na ni,
- používá předložky in a on,
- řekne, kde žijí zvířata (na souši/on land nebo ve 
vodě/in water),
- sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí jim,
- připojí se ke zpěvu dvou písniček a rytmické říkanky 
(doprovází je pohybem a/nebo zazpívá pár slov),
- zapojí se do her a činností.

a badge, a balloon, a cake, a candle, a card, a present
I've got a (present).
Is it a (bike)?
Is it a (red) (card)?
Is it number (four)?
How old are you?
I'm (seven).
I'm not (six).
(One) candle...and (two) candles... (three) candles.
What's that?
Is that the radio/television?
birthday card
Happy birthday (to you)!
Jump! Dance! Shake! Clap!
Stamp your feet!
How old are you? I'm (seven).

Party time!
a dinosaur, grapes, ice cream, a party bag, 
sandwiches, stickers, sweets
Happy birthday!
Wow! It's a (plane)!
Thank you!

VI. Bathtime!
a duck, a hairbrush, shampoo, soap, a toothbrush, a 
towel
Here's your (hairbrush).
Can you...?
Yes, I can. No, I can't.
Can you see a (book)?
Yes, I can. No, I can't.
I wash my face/hands.
I brush my teeth/hair.
cold, hot, warm
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It's (hot).
Wash your (hands).
Dry your (hands).
Brush your (hair).
Can you...?
...click your fingers/touch your toes/wink your eye/see 
your nose

VII. Animal friends
a bird, a cat, a dog, a mouse, a snake, a tiger
There's a (cat) in the house.
Do you like (dogs)? Do you like (birds)? Yes, I do. No, I 
don't.
Where's (Otto)?
in the box/cupboard/bed
on the chair/box/cupboard/bed
a crocodile, a rabbit, a shark
on land/in water
Rabbit's on the floor.
Are you happy?
Clap your hands!
Stamp your feet!
Shout 'Hooray'!
Where's the snake?
In/On the cupboard

Pets
a cat, a dog, a goldfish, a hamster, a rabbit
Milo can sit/jump/run.
Have you got a (rabbit)?

Happy Christmas
a bell, a Christmas tree, a fairy, a star, a stocking

Happy Easter
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Happy Easter! Easter Day a basket, a chicken, 
chocolate, Easter day, an Easter egg,
flowers, a rabbit

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

   

Anglický jazyk 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 

I. Žák
- rozpozná hlavní postavy učebnice Happy House,
- ústně si zopakuje cílovou slovní zásobu z Happy House,
- zopakuje si pozdravy,

Intro. Hello, I'm ...
It's a (book).
Goodbye! (R)
Mum, Dad, Jack, Polly, Daisy, Otto, Spike, Ruby,(R) 
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kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy

- naučí se říkat hlásky anglické abecedy,
- naučí se rozpoznat psanou podobu jmen hlavních 
postav,
- zapojí se do zpěvu písničky a rytmické říkanky,
- účastni se her a dalších činností.

II. Žák
- rozpozná, přečte a napíše šest názvů zvířat,
- sleduje dva jednoduché příběhy a rozumí jim,
- přidá se ke zpěvu dvou písniček,
- pohovoří o schopnostech a použije přitom spojení I 
can,. I can´t...a Can you...?
- pohovoří o tom, co umí zvířata,
- účastní se různých her a činností pro celou třídu a pro 
dvojice.

III. Žák
- pozná, přečte a napíše názvy šesti věcí ze třídy a názvy 
šestí barev,
- sleduje dva jednoduché příběhy, porozumí jim
- přidá se ke zpěvu dvou písniček,
- rozumí přivlastňovacím zájmenům my a your a používá 
je,
- používá spojení barva + podst. jméno ve správném 
pořadí (např. a red clocks)
- používá přidavná jména loud, quiet, fast a slow k 
popisu hudby,
- zapojí se do různých her pro celou třídu a pro dvojice.

IV. Žák
- pozná, přečte a napíše názvy šesti částí obličeje a čtyř 
barev vlasů,
- sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí Jim,
- připojí se ke zpěvu písničky a rytmické říkanky,
- použitím vazby /I´ve got,../ popíše vzhled, rysy,

Tina
a book, a jumper, a pencil, a car, a hat, a cake, a sock, 
a pen a bag, a toothbrush
a T-shirt, a hairbrush, a guitar, a balloon, a towel, a 
pencil-case, a dog, a train, a shoe, a cat(R)
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten 
(R)

I. Playroom safari
a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion
I can/can’t (see)...
Can you see ...? Yes. No.
Can you (snap) like a (crocodile)?
roar hiss
Can (zebras) (run)?
climb trees, fly
Hello! (R)
Goodbye! (R)
I'm (Lenny Lion).
Can you see me?
Look! A (zebra).

II. School time
a chair, a table, a pe,n a teacher, a book, a clock
I can see a (table).
This Is my/your (friend).
Tina
red, orange, blue, pink, yellow, green (R)
(It's) a (red) (dock). (R)
(It's) an orange (clock).
a (red) book, an orange (pencil)
It's (loud).
quiet, fast, slow
How many (cars)? (R)
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- pohovoří anglicky o pěti smyslech,
- účastni se různých cvičeni pro celou třídu a také her a 
cvičení pro dvojice.

V. Žák
- pozná, přečte a napíše šest slov pro části domu,
- sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí jim,
- připojí se k písničce a rytmické říkance,
- ptá se a odpovídá pomoci otázek typu Is it a...? a Is It in 
the...
- hovoří o místech za použití výrazů upstairs, 
downstairs, on the left/right
- účastní se různých cvičení pro celou třídu a také her a 
cvičení pro dvojice.

VI. Žák
- rozpozná, přečte a napíše slova označující šest částí 
oblečení,
- sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí jim,
- připojí se k písničce a říkance,
- mluví o oblečení a přitom používá vazby I´m wearing..., 
Are you wearing... ? a What are you wearing?
- popíše počasí příslovci sunny, rainy, windy a snowy,
- zúčastní se různých her a činností pro celou třídu i pro 
dvojice.

VII. Žák
- pozná, přečte a napíše slova označující šest hraček ke 
hře venku,
- sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí jim,
- připojí se ke dvěma písničkám,
- tvoří jednoduché věty za použití přítomného času 
průběhového (např. I am playing with...)a rozumí jim,
- rozpozná rozdíl mezi silou mířící ven a dovnitř,

III. I´m hungry
fish, cheese, yoghurt, bread, rice, pasta
Here's some (cheese).
Do you like (cheese)?
Yes. No. (R)
coffee, tea, lemonade, orange, juice, water, milk
I like/don't like (lemonade).
From (cows) we get (milk).

My school
a class, a classroom, an exercise book, a lunch box, a 
pencil-case, a school bag
T-shirt, jumpers, trousers, skirt
I'm wearing my school uniform.

IV. Happy faces
face, hair, eyes, nose (R)
ears mouth
Look at my (face).
I've got (a pink nose). (R)
a tail
big, small
teeth (R)
brown, black, blond, red
I've got (brown) hair.
I've got (blue) eyes.
I(see) with my (eyes).
hear taste smell touch
hands (R)
feet hands (R)

V. My house
kitchen, bedroom, bathroom, sitting room, hall, 
garden
I´m in the (bedroom}.
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- účastní se celé řady her a cvičení pro celou třídu i pro 
dvojice.

Žáci
- mluví o tom, jak se slaví Vánoce u nich doma,
- přečtou hru a zahrají ji,
- zazpívají si vánoční písničku.

Žáci
- mluví o tom, jak se Velikonoce slaví v Británii a jak 
doma,
- přečtou hru a zahrají si ji,
- zazpívají si velikonoční písničku,
- vyrobí si velikonoční košíček.

Is it in the (yellow) box?
Yes. No. (R)
It´s a (cat). (R)
It's upstairs/downstairs, on the left/right
Where's my (sock)? (R)
Is it in the (kitchen)?
Is it on the (table)?
It´s on/in...
sock, bag, shoe

At home
a castle, a pirate ship, a slide, a swing
bedroom
I like (the slide).
I've got (a castle).

VI. Summertime
a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals
I'm wearing...
What are you wearing?
Are you wearing something (red)?
Are you wearing a T-shirt?
Iťs (sunny).
rainy, snowy, windy
It's my dress!
My dress is in the tree!
It´s windy!
I'm wearing my (yellow) (sunhat).

VII. Playtime
a ball, a bike, a boat, a scooter a skipping rope, a 
trampoline
I'm playing with my (bike).
I’m riding my bike.
I'm swimming.
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I’m (skipping)
jumping, hopping, running
I'm playing with a (ball).
I'm playing on a (trampoline).
I'm riding a (bike).
I’m pushing/pulling.
Stop!
Where's my (book)?

A Christmas play
Happy Christmas!
Christmas Eve
Christmas Day
Father Christmas
elves, reindeer, sleigh, magic

An Easter play
Happy Easter!
chicken, duck, snake, crocodile, baby
Is this my egg?
egg basket (R)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice

   

Anglický jazyk 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností

I.
Žák
- pozná hlavní postavy z učebnice Happy Street
- sestaví krátké věty a představí jimi sebe i ostatní
- naučí se dvě písničky
- přečte příběh a porozumí mu
- porozumí krátkému poslechovému textu
- naučí se přirozeně používat anglické pozdravy v 
příslušných situacích
- účastní se her a činností.

II.
Žák
- pozná školní pomůcky, barvy, čísla a hudební nástroje
- tvoří jednoduché otázky začínající na „who“ a 
odpovídá na ně
- naučí se dva krátké příběhy a porozumí jim
- rozumí krátkým poslechovým textům
- určuje, kde se ve světě mluví anglicky

I. Welcome to Happy Street!
Polly Jack Greg
Hello!
What´s your name?
I´m …
Who´s this?
It´s…
Daisy Otto Flossy
Goodbye!
one two three four five six seven
eight nine ten
Hi!
How are you?
Fine, thanks.
Bye!
See you tomorrow!

II. At school
a book a pen a pencil a ruler
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CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře

- napíše jednoduchý e-mail
- dozví se, jak vypadá hodina hudební výchovy v anglické 
škole
- účastní se her a činností.

III.
Žák
- pozná hračky
- popíše hračky jednoduchými větami
- naučí se písničku a rytmickou říkanku
- přečte s porozuměním krátké příběhy
- porozumí krátkým poslechovým textům
- pojmenuje recyklovatelné materiály
- napíše jednoduchý e-mail
- poučí se o některých anglických deskových hrách
- účastní se her a činností.

IV.
Žák
- pozná slovní zásobu z okruhu jídlo
- ptá se na oblíbené jídlo a na otázky odpovídá
- naučí se dvě říkanky
- čte krátké příběhy a rozumí jim
- porozumí krátkým poslechovým textům
- pozná britskou měnu
- napíše jednoduchý e-mail
- dozví se, v jakém čase Britové obvykle jedí
- účastní se her a činností.

V.
Žák
- pozná barvy, čísla a hračky určené pro hru venku
- tvoří otázky a sdělení o vlastnictví hraček
- naučí se písničku a rytmickou říkanku
- přečte krátké texty a porozumí jim

a rubber a pencil-case
What´s this? It´s a …
can I borrow your…, please?
Yes. Here you are!
Thank you!
Red yello green blue black
Brown orange pink white
Purple
What colour is…?
Australia Canada India
South Africa UK USA
Where´s… from?
I´m from…
I´m from England.
My school is (Happy Street)
School.
My teacher is (Miss Davies).
Send me an email soon.
Guitar tambourine cymbals
Maracas drum piano violin
Can you play the (Piano)?
Yes, I can. No, I can´t.

III. At Happy House
a car a doll a robot a train
a dinosaur
a lorry
Is it a (car)?
Yes, i tis./No, it isn´t.
It´s a (rocket).
It isn´t a (robot).
I know./I don´t know.
Stand up! Hands up! Hands
down!
Turn around! Touch your head!
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- porozumí krátkým poslechovým textům
- tvoří otázky a sdělení a bezpečnosti na silnici
- napíše jednoduchý e-mail
- poučí se o oblíbených zálibách britských dětí
- účastní se her a činností

VI.
Žák
- pozná slovní zásobu z okruhu nábytek a místnosti
- používá věty s there is/are
- naučí se dvě písničky
- přečte krátké příběhy a porozumí jim
- porozumí krátkým poslechům
- dozví se o historickém vývoji bydlení a nábytku
- sestaví jednoduchý e-mail
- poučí se o typických domácích mazlíčcích v Británii
- účastní se her a činností.

VII.
Žák
- pozná osoby a přídavná jména používaná při popisu
- utvoří věty popisující vzhled
- naučí se dvě písničky
- čte krátké příběhy a rozumí jim
- rozumí krátkým poslechovým textům
- sestaví jednoduchý e-mail
- rozpozná různé umělecké styly
- dozví se, jak vypadají typické jednodenní výlety v 
Británii
- účastí se her a činností.

VIII.
Žák
- pozná oblečení a členy rodiny
- dokáže popsat něčí vzhled

Sit down!
a (red) (lorry)
a (yellow) (train)
cardboard box cardboard tube
plastic bottle buttons socks
Is it made from (plastic)?
This is my (train).
It´s made from (cardboard).
Let´s play…
A board game a computer game

IV. At the shop
an apple an orange a cake
a pear
a banana an ice cream
please
Can I have (ten) (bananas), please?
How many?
I like…
I don´t like…
pizza(s) steak pasta biscuits
chocolate
Yes, please.
No, thank you.
Do you like…?
Yes. No.
mushrooms peppers olives
(one) pound(s)
How much is it?
I like (pizzas).
I don´t like (olives).
Can I have…?
Here you are.
peaches plums apricots lemons
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- tvoří otázky o mírách a odpovídá na ně
- naučí se dvě písničky
- čte krátké příběhy a rozumí jim
- porozumí krátkým poslechovým textům
- vytvoří jednoduchý e-mail
- poučí se o rodinách
- účastní se her a činností.

Svátky
Žák
- poučí se o třech britských svátcích: o Hallooweenu, 
Vánocích a Velikonocích
- mluví o tom, co lidé jedí během těchto svátků
- mluví o „maškarním kostýmu“
- rozvíjí poslechové a čtenářské dovednosti
- naučí se rytmickou říkanku o Halloweenu
- zazpívá vánoční písničku
- naučí se báseň o Velikonocích
- vyrobí ozdoby k daným svátkům
- účastní se her a činností.

V. At the park
I´ve got…
a kite a ball a plane a boat a bike
a skateboard
Have you got a (ball)?
Yes, I have.
No, I haven´t.
Let´s go!
Let´s play football!
eleven twelve thirteen fourteen
fifteen sixteen seventeen
eighteen nineteen twenty
Have you got a big/small (red) (kite)?
Yes, I have./No, I haven´t.
Stop, look, and listen!
Hold my hand!
zebra crossing
Is it safe to cross?
I´ve got a (skateboard).
I haven´t got a (bike).
Move your… like this.
head body arm hand leg foot
body

VI. Greg´s flat
a table a chair a bookcase
a cupboard a bed a wardrobe
feathers on the (table)
He/She/It´s…
He/She/It isn´t…
in on under
hamster
kitchen sitting room bathroom
bedroom
Flossy´s got…
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Where´s the (skateboard)?
Is it (in) the (cupboard)?
a fireplace a painting a rug
a sofa a vase
bedroom bunk bed radio
Have you got a …?
Yes, I have. No I haven´t.
pony rabbit fish hamster dog
cat

VII. In the street
a man a woman a girl a boy
a baby a dog
He´s/She´s got…
long/short/brown/black/blond
hair.
He/She´s (tall).
fat thin short old young
He/She´s + přídavné jméno.
He´s/She´s got… hair.
artist
Dan´s tall. Archie´s short.
He´s got glasses.
He´s funny!
Let´s (have a day out)!
We can go to (a castle) or
(a theme park).
castle wildlife park theme park
beach aquarium museum

VIII. In the playground
a jumper a T-shirt shoes socks
trousers a skirt
Whose (hat) is this?
This is (Polly´s ) (jumper).
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It´s (Polly´s).
This (jumper) is too…
big small long short
Whose (sock) is this?
It´s (Jack)´s.
How long is the (slide)?
It´s (four metres) long.
I´m wearing…
school uniform
Fancy dress party
He´s Matt´s (grandpa).
She´s Matt´s (sister).
Who´s number (one)?
mum dad grandpa grandma
uncle aunt sister brother
cousin

Festivals
Halloween
Trick or treat
I´m a (cat).
I´m an owl.
cat owl witch ghost monster
pumpkin
Christmas Day
Christmas lunch
turkey roast potatoes carrots
gravy Christmas pudding
Christmas cracker
Easter egg chocolate
lambs sheep chicks chickens
ducklings ducks calves cows

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Anglický jazyk 4. ročník

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

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

I.
Žák
- přečte krátké příběhy a rozumí jim

I. Where´s Flossy?
What are these? They´re…
a flat footprints a garage puppies
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CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům

- říká anglickou abecedu
- naučí se rytmickou říkanku (chant)
- hláskuje známá slova
- porozumí krátkým poslechovým textům
- vytvoří obálku časopisu
- účastní se her a činností.

II.
Žák
- čte krátké texty a porozumí jim
- určuje členy rodiny
- vytváří krátké věty popisující rodiny
- pozná a řekne čísla do 100
- naučí se říkanku
- používá jednoduché matematické operace k určování 
věku lidí
- rozumí krátkým poslechovým textům
- čte delší texty a rozumí jim
- doplní část delšího psaného textu podle vzoru
- účastní se her a činností.

III.
Žák
- přečte krátké příběhy a rozumí jim
- zopakuje a rozšíří si slovní zásobu z okruhu jídlo
- tvoří krátké věty o jídle
- jednoduše určuje čas
- naučí se říkanku
- předvádí objednávání jídla a pití v kavárně
- porozumí krátkým poslechovým textům
- čte delší texty a porozumí jim
- poučí se o významu ovoce a zeleniny pro zdravý 
způsob stravování
- doplní část delšího psaného textu podle vzoru
- dozví se, co je tradiční britské jídlo

Opakování:
What´s this? It´s …
She´s / She isn´t in the …
Is she in the …? Flossy´s got…
písmena abecedy
How do you spell…?

II. The presents
his/her
Grandma Grandpa a necklace a tie
a present
We´ve got… Have you got…?
He´s Polly´s brother.
This is my/his/her…
sister auntie uncle cousin
His/ Her name´s …
čísla 20-100
He / She lives at number …
I live at… with my…
His/ Her house has got…
Jamaica Ireland India Hong Kong
visit talk on the phone / on the computer
send emails
He´s / She´s (five) years older/younger than…
Twins a guitar keyboards drums

III. Shopping for Mum
He / She likes…
He / She doesn´t like…
Does he / she like…?
He / She´s got some…
He / She hasn´t got any…
No, I don´t.
rice crisps bread cheese eggs grapes
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CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře

- účastní se her a činností.

IV.
Žák
- čte krátké příběhy a rozumí jim
- určí a pojmenuje zvířata
- tvoří krátké věty, kterými zvířata popisuje
- porovnává velikost a věk
- naučí se říkanku
- ptá se, kde věci jsou a na takové otázky i odpovídá
- rozumí krátkým poslechovým textům
- přečte báseň a rozumí jí
- ocení ukázku klasické hudby
- napíše báseň podle vzoru
- dozví se o hospodářských zvířatech žijících v různých 
částech světa
- účastní se her a činností.

V.
Žák
- přečte krátké příběhy a porozumí jim
- určí a pojmenuje místa ve městě
- tvoří krátké věty, kterými popisuje města
- naučí se říkanku
- určí druhy dopravních prostředků a hovoří o nich
- zahraje scénku – kupování jízdenky na autobus
- rozumí krátkým poslechovým textům
- postupuje podle udání směru a udá sám směr
- čte v mapě
- doplní psané texty podle vzoru
- dozví se, jak vypadá doprava v Londýně
- účastní se her a činností.

VI.
Žák

Opakování:
bananas oranges pears apples biscuits
milk
It´s … o´clock.
It´s half past …
What´s the time?
I have breakfast / lunch / dinner at…
sometimes
Can I have a large / small…, please?
a tuna / cheese / egg sandwich
apple juice lemonade
No! Not a …, a… Sorry!
fruit vegetables healthy

IV. Are they monkeys?
They´re… They aren´t… Are they…?
penguins monkeys
funny dangerous friendly
a lion a monkey an elephant a penguin
a frog a hippo a parrot a snake a giraffe
Opakování: big tall thin
I´m (bigger) than…
smaller taller shorter fatter thinner
older younger a tiger
Where are the (monkeys)?
They´re (next to)… between… opposite…
car park toilets shop cafe
England New Zealand France Switzerland

V. Kites
There´s… There are…
There are lots of …
There aren´t any … Are there any …?
a toy shop
a station a cinema a supermarket a restaurant
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- přečte krátké příběhy a porozumí jim
- určí volnočasové činnosti
- tvoří krátké věty, kterými popisuje volnočasové 
činnosti
- naučí se říkanku
- říká názvy dnů v týdnu
- určí a pojmenuje různé druhy televizních pořadů
- pohovoří o knihách
- přečte stránku z televizního programu
- doplní psané texty podle vzoru
- poučí se o outdoorových činnostech v různých částech 
světa
- účastní se her a činností.

VII.
Žák
- přečte krátké příběhy a porozumí jim
- určí a pojmenuje běžné profese
- tvoří krátké věty, kterými popisuje různá zaměstnání
- naučí se říkanku
- popíše rutinní postupy a lidové zvyky
- určí a pojmenuje různé televizní pořady
- dozví se o naší sluneční soustavě
- doplní psané texty podle vzoru
- dozví se o profesích typických pro Británii
- účastní se her a činností.

VIII.
Žák
- přečte krátké příběhy a porozumí jim
- tvoří krátké věty o počasí
- naučí se říkanku
- popíše, co mají lidé na sobě
- ptá se, co mají lidé na sobě a co dělají
- získá informace z grafů

a church a library
I walk to school. How do you go to school?
Good morning.
The (station), please.
That´s (95p). How much?
And here´s your ticket.
Turn left Turn right Go straight on the past the …
How do I get to…?
rides rollercoaster dragon castle models bricks
woods mountains lake

VI. Dad at the sports centre
I like / I don´t like + -ing going to the…
playing (football) swimming running
I really like… I love (coming home / watching TV).
He / She likes… Do you like…?
dancing skateboarding playing tennis /
basketball / computer games
Yes, I do. No, I don´t.
Monday Tuesday Wednesday Thursday
Friday Saturday Sunday
On (Mondays) I (do my homework / do judo).
I play (computer games).
I play with my friends. I watch television.
I go swimming / shopping. I ride my bike.
I have a piano lesson. When do you…?
a cartoon a game show a sports programme
an animal programme a comedy show a film
Do you watch (animal programmes)?
What´s your favourite (animal programme)?
My favourite programme is…
Australia Canada

VII. Late
quarter past / to (seven)



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Modrá sova 

59

Anglický jazyk 4. ročník

- vytvoří graf o počasí
- přečte delší text a porozumí mu
- doplní psané texty dle vzoru
- dozví se o ročních obdobích v různých částech světa
- účastní se her a činností.

IX.
Žák
- naučí se měsíce roku
- rozvíjí čtenářské a poslechové dovednosti
- přečte si o tradičních svátcích a oslavách v Británii
- hovoří o významných oslavách v České republice
- doplní kalendář vlastními oslavami
- čte si text o různých jídlech tradičně konzumovaných 
ve významných dnech
- hovoří o různých jídlech tradičně konzumovaných na 
oslavu významných dní v ČR
- nakreslí a popíše potraviny, které rád jí při významných 
oslavách
- hovoří o svých nejbližších a o tom, jak jim vyjadřuje 
poděkování.

I get up.
I have a shower.
I have breakfast.
late
a firefighter a baker a teacher
an office worker a nurse a mechanic
I use a (computer)
a thermometer a spanner an oven glove
a hose
What do I do? You´re …
a postman an astronaut a clown
a music teacher
He / She works / wears / plays…
He / She´s got…
He / She doesn´t (work…)
cards and letters
It´s (Amanda´s). a clock

VIII. It´s snowing!
I´m (talking).
reading watching playing listening making
It´s snowing.
It´s (raining).
cold hot sunny windy cloudy foggy
What´s the weather like today?
I´m wearing…
He / She´s wearing…
coat boots knees shoulders
Opakování: Trousers a jumper shoes a skirt a hat
Is it (sunny)?
Are you wearing (a hat)?
Are you skiing?
totter than wetter than colder
the UK the USA Australia Sweden
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IX. Festivals
Měsíce v roce
cake sweets hot cross buns mince pies
chocolate toffee apples satsuma candyfloss
jelly marshmallows
Mother´s Day Father´s Day wedding day
cards flowers presents a restaurant
breakfast lunch trophy
friend family party disco

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

   

Anglický jazyk 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal
CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu
CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení
CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy
CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností
CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 

1. People and places
- Ss read about and find the children’s literary 
characters ‘The Borrowers’ in a human house. They say 
a chant about a messy bedroom.
- Ss are introduced to the Bulldog and friends 
characters. They talk about where they live.
- Ss talk about their families. They read about a family 
with a different lifestyle.

2. Computer zone
- Ss learn about virtual reality. They read a comic strip 
adventure story.
- Ss imagine schools in the future. They talk about their 
own timetables.

3. Monster corner
- Ss identify and describe movie monsters. They read 
about some classic monster movies.
- Ss read and re-tell an adventure story. They ask and 
answer questions about monster adventures.
- Ss learn about the size, appearance,and lifestyles of 

I. People and places

There´s a … / There are some …
Present simple questions: 1st and 2nd person singular
Do you like …?
Yes, I do. / No, I don´t.
Present simple: 3rd person singular

II. Computer zone

Can / can´t + sense verbs
What can she hear?
Luke can see her.
Present simple with times:
at + time and on + days
We have English on Tuesday at 10 o´clock.

III. Monster corner

Has he / she got …?
Yes, he / she has. No, he / she hasn´t.
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pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu
CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu
CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů
CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat
CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům
CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu
CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života
CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře

dinosaurs.

4. World of sport
- Ss identify and talk about children doing different 
sports. They talk about the sports they like and are good 
at.
- Ss learn about the tennis stars Venus and Serena 
Williams. They measure themselves and learn a star 
song.

5. Animal action
- Ss learn an animal march song. They read and solve 
animal riddles and talk about animals of their choice.
- Ss learn about two real life stories in which animals 
helped save the lives of two boys.
- Ss learn about record holders in the animal kingdom. 
They read about big cats.

6. Natural earth
- Ss consider the issues of pollution and green habits 
through a comic strip and a song.
- Ss talk about what they do during the different months 
of the year. They read a Native American story about 
the origin of winter.

7. Fun zone
- Ss compare the different attractions at a water park. 
They sing a song and talk about the rides they would 
like go on.
- Ss talk abouit the differences between toys now and in 
1900. They read about some strange collections.
- Ss read about an American pop band. They listen to 
and express opinions about different kinds of music.

8. World adventure

Present simple:
Wh- questions: 3rd person singular
What / When / Where / Who does …?
Was / were: Was it big? Yes, it was.
Were they with you? No, they weren´t.
Past simple statements: regular and irregular verbs
Dinosaurs lived a long time ago.
Some dinosaurs ate plants.
Verbs: ate, cared, couldn´t, had, lived, moved, ran, 
walked

IV. World of sport

Present continuous:
3rd person singular
He´s playing football.
She isn´t doing gymnastics.
Is he playing tennis?
Yes, he is. / No, he isn´t.
Comparative adjectives.

V. Animal action

Adverbs of manner
Revision: past simple: regular and irregular verbs
Superlative adjectives

VI. Natural Earth

must / mustn´t
Adverbs of frequency
I always go camping in July.
It sometimes rains in summer.
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- Ss read about some of the world´s greatest sights. 
They learn a song about tlavelling.
- Ss read the plot of the beginning of an adventure film 
then say how they think the film ends.

VII. Fun zone

Revision: comparative adjectives
going to: 1st and 2nd persons
Are you going to go to Waterworld?
I´m going to on on the Curver.
I´m not going to go on the Zipper.
Past simple: negative
They didn´t have CDs.
My Grandma didn´t play computer games.
Past simple: questions

VIII. World adventure

Revision: superlative adjectives
Past simple: Wh- questions
going to: 3rd person

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
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5.3 Matematika 

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

Celkem

5 5 5 6 4 0 0 0 0 25
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Matematika
Oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělání založena především na aktivních  

činnostech a na užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v 
praktickém životě. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Žáci si postupně osvojují některé pojmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.  Postupně přechází 
od konkrétního k abstraktnímu způsobu řešení problému. Důraz je kladen na pochopení vzájemných vztahů 
jednotlivých matematických veličin. 
Výuka probíhá ve dvou třídách, při nejvýše dvou spojených ročnících. 4. ročník má jednu hodinu 
matematiky samostatně. Tam, kde je to vhodné, jsou žáci děleni do skupin. 

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace
Mezipředmětové vztahy • Anglický jazyk

• Hudební výchova
• Výtvarná výchova
• Tělesná výchova

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

Kompetence k učení:
• vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí 

vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
• vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně 

využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 
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Název předmětu Matematika
širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

• samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z 
nich závěry pro využití v budoucnosti, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí 
vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své 
učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

Kompetence k řešení problémů:
• vyhledá informace v hodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 

využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 
případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

• samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, 
matematické a empirické postupy

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných 
nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokroky při zdolávání problémů

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 
rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Kompetence komunikativní:
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 

kultivovaně v písemném i ústním projevu
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje) zapojuje se do diskuse, 

obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 

informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke 
svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

Kompetence sociální a personální:
• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, 

na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné 
práce
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Název předmětu Matematika
• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a účty při jednání s 

druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne 
pomoc nebo o ni požádá

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 
druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a 
čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

Kompetence občanské:
• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 

rozvoj, ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Kompetence pracovní:

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 
povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

   

Matematika 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 

Žák:
• Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, 
vytváří soubory s daným počtem prvků
• Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, užívá 
a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
• Provádí zpaměti jednoduché početní operace s 
přirozenými čísly
• Řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

• Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě 
názoru
• Přirozená čísla 1 až 5 – numerace, vidění počtu věcí 
do 5
• Přirozená čísla 1 až 10 – numerace, vidění počtu věcí 
do 10
• Přirozená čísla do 20 - numerace
• Porovnávání počtu věcí, porovnávání čísel bez zápisu 
i s zápisem znamének rovnosti a nerovnosti
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Matematika 1. ročník

operace s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině

• Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose
• Popisuje jednoduché závislosti z praktického života
• Rozezná, pojmenuje a vymodeluje základní rovinné 
útvary a jednoduchá tělesa, nachází v realitě jejich 
prezentaci

• Sčítání a odčítání přirozených čísel spojené s 
manipulačními činnostmi do 5
• Sčítání a odčítání přirozených čísel v oboru do 10, 
názorné zavedení pomocí činnosti
• Rozklady čísel
• Rozklady přirozených čísel do 10
• Sčítání a odčítání v 2. desítce s využitím analogie s 1. 
desítkou (bez přechodu přes desítku), analogie musí 
vyplynout z individuálních činností žáků
• Sčítání a odčítání do 20, s přechodem přes desítku - 
dle schopností žáků
• Tvoření slovních úloh žáky bez užití početních 
výkonů (ze začátku i bez znalosti číslic)
• Slovní úlohy doplněné příkladem do 5
• Jednoduché slovní úlohy ze života řešené na základě 
manipulace i s věcmi i s penězi
• Slovní úlohy ze života (obor do 20)
• Vztahy o několik více, o několik méně
• Orientace v prostoru (před, za, vedle, vpravo, vlevo, 
dole, nahoře)
• Číselná osa
• Matematické značky, některé symboly (l, kg, h, Kč)
• Poznávání, rozlišování a pojmenování geometrických 
tvarů, rovinných obrazců a těles – využití vhodných 
stavebnic, stavby podle předlohy i fantazie

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
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Matematika 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

Žák:
• Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, 
počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s 
daným počtem prvků
• Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100
• Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
• Užívá lineární uspořádání
• Zobrazí číslo na číselné ose
• Provádí zpaměti jednoduché početní operce s 
přirozenými čísly
• Provádí zpaměti jednoduché početní operce s 
přirozenými čísly
• Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace
• Orientuje se v čase
• Zná některé základní jednotky
• Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 
rovinné útvary
• Rozezná, pojmenuje, vymodeluje jednoduchá tělesa
• Porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku 
úsečky
• Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v 
rovině

• Automatizace spojů sčítání a odčítání do 20
• Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes 
desítku
• Rozšíření číselného oboru do 100
• Počítání prvků daného konkrétního souboru do 100 
(včetně)
• Vytváření jednoduchých slovních úloh k jednotlivým 
typům příkladů na sčítání a odčítání (využití při 
obchodování)
• Počítání se závorkami, provádění zkoušky
• Čtení, zápis a porovnávání přirozených čísel
• Vztahy mezi čísly, zápis pomocí symbolů
• Odhad reálnosti výsledku
• Zaokrouhlování čísel na desítky na základě práce s 
číselnou osou
• Orientace na číselné ose, posloupnost přirozených 
čísel
• Vyznačení daného čísla na číselné ose
• Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 100
• Sčítání a odčítání v oboru do 100
• Sčítání odčítání násobků 10
• Přičítání jednociferných čísel k celým desítkám i 
jejich odčítání od celých desítek (typy; 30+7; 90-8)
• Sčítání a odčítání v jednotlivých desítkách s využitím 
analogie s počítáním v 1. desítce (typy; 32+6; 57-5)
• Sčítání a odčítání s přechodem desítek (typy; 48+5; 
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Matematika 2. ročník

35+20; 51-4; 83-30; 40-15)
• Sčítání a odčítání dvojciferných čísel (typy; 33+41; 
68-3), počítání s „penězi“
• Násobilka
• Násobení a dělení v oboru násobilek 1, 2, 3, 
4,5,6,7,8,9,10, odvozené od opakovaného přičítání 
stejných čísel
• Slovní úlohy vedoucí k pochopení úsudku několikrát 
více ( využitím peněz)
• Používání symbolů . krát (násobeno), : (děleno)
• Práce se závorkami
• Slovní úlohy ze života dětí řeší s užitím osvojených 
početních operací
• Řešení slovních úloh s užitím vztahů o n-více (méně, 
n-krát více(méně) v oboru do 100
• Jednotky času (hodina, minuta, poznat, kolik je 
hodin na hodinách ručičkových i digitálních, orientace 
v čase
• Praktické měření délek, jednotky délky: metr, 
centimetr
• Geometrické tvary rovinné i prostorové, hry s tvary, 
modelování, rozlišování modelů těles i geometrických 
tvarů ve svém okolí
• Modelování a pojmenování některých těles
• Rýsování úseček, porovnávání, označení dané 
velikosti úsečky a měření úsečky v cm
• Rýsování a označení přímky, vyznačení bodů na 
přímce
• Rozvíjení prostorové představivosti – stavebnice, 
soubory z krychlí, apod.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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Matematika 2. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

   

Matematika 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 

Žák:
• Používá přirozená čísla k modelování reálných situací
• Vytváří soubory s daným počtem prvků
• Čte zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000
• Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
• Zaokrouhlí 3-ciferné číslo na desítky a stovky
• Provádí zpaměti jednoduché početní operace s 
přirozenými čísly
• Užívá lineární uspořádání
• Zobrazí číslo na číselné ose
• Provádí písemně početní operace s přirozenými čísly
• Řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace
• Provádí písemné početní operace s přirozenými čísly, 
násobí a dělí mimo obor násobilek
• Řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace
• Orientuje se v čase

• Počítání v oboru do 20 s přechodem přes 10
• Numerace do 100
• Sčítání a odčítání v oboru do 100
• Rozšíření číselného oboru do 1000
• Vytváření konkrétních souborů (papírové peníze…) s 
daným počtem prvků do 1000
• Posloupnost přirozených čísel, počítání po stovkách, 
desítkách, jednotkách
• Slovní úlohy vedoucí k porovnávání
• Užívání závorek se dvěma početními výkony
• Porovnávání přirozených čísel do 1000
• Zaokrouhlování 3-čísel na desítky a stovky na základě 
práce s číselnou osou
• Pamětné sčítání a odčítání přirozených čísel v oboru 
do 1000
• Rozvoj přirozeného čísla do 1000 v desítkové 
soustavě
• Zakreslení obrazu daného čísla na číselné ose



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Modrá sova 

71

Matematika 3. ročník

přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky

• Zná a ovládá převody jednotek délky
• Doplňuje tabulky
• Rozezná, pojmenuje, vymodeluje, a popíše rovinné 
útvary, nachází v realitě jejich prezentaci
• Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v 
rovině
• Porovnává velikost útvarů
• Rozezná a pojmenuje základní útvary v prostoru

• Orientace na číselné ose
• Písemné sčítání a odčítání do 100 na základě činností 
s pomůckami „ desítky koleček“, „papírové mince
• Písemné sčítání dvou trojciferných čísel, odhady 
výsledků
• Písemné odčítání dvou trojciferných čísel, kontrola 
výpočtu sčítáním
• Provádění odhadu předběžného výsledku řešení 
slovních úloh
• Řešení slovních úloh na porovnávání 3-ciferných 
čísel, sčítání a odčítání dvou 3-ciferných čísel, na 
vztahy o n-více (méně), n-krát více (méně)
• Upevnění a automatizace násobilky 1 až 10
• Násobení a dělení v oboru násobilek do 100
• Násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem ( 
velká násobilka vyvozená činnostními postupy s 
oporou o zapsaný příklad)
• Dělení se zbytkem v oboru násobilky
• Slovní úlohy ze života dětí řeší s užitím osvojených 
početních operací
• Řešení slovních úloh s užitím vztahů o n-více (méně), 
n-krát více (méně)
• Tvoření a formulace podobných slovních úloh
• Jednotky času ( hodina, minuta, vteřina), 
jednoduché převody, orientace v čase
• Jednotky délky (metr, centimetr, milimetr, kilometr), 
jejich rozlišování, vytvoření správné představy o 
velikosti jednotek na základě činnost, jednoduché 
převody ( m,
cm, km) a užití v běžné životě
• Práce s jednoduchými tabulkami, doplňování údajů 
ze slovních úloh
• Čtení údajů z tabulek
• Užívání tabulkových zápisů (ceny zboží, vzdálenosti)
• Rýsování přímek, vzájemná poloha ( rovnoběžky, 
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různoběžky), průsečík přímek
• Bod ležící na přímce a mimo přímku, úsečka a jejich 
označování, odhadování a měření délky
• Základní útvary v rovině a prostoru, jejich rozlišování
• Čtverec a obdélník – jejich náčrty kreslené do 
čtvercové sítě i volně na papír
• Rýsování a popis trojúhelníku
• Rýsování kružnice, kruhu a jejich rozlišení a popis
• Uvědomění si různých velikostí rýsovaných a 
sestrojovaných útvarů
• Rozvoj prostorové představivosti (stavby z krychlí na 
vrstvy), stavby podle předlohy
• Pojmenování některých prostorových útvarů- tělesa 
(krychle, kvádr, jehlan, kužel, válec, koule)
• Pojmy vrchol, sousední a protější strany, stěna, 
hrana

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace
M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině

Žák:
• Využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
• Provádí písemné početní operace v oboru přirozených 
čísel
• Zaokrouhluje přirozená čísla
• Provádí odhady
• Kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel
• Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 
početní operace v celém oboru přirozených čísel
• porozumí významu znaku “–“ pro zápis celého 
záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose
• Užívá některé jednotky času, hmotnosti, délky a 
objemu a převádí je
• Zná jednotky délky a jejich převody
• Vyhledává, sbírá a třídí data
• Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
• Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, 
obdélník, trojúhelník, kružnice)
• Sčítá a odčítá graficky úsečky
• Určí obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
• Určí obvod obdélníku a čtverce
• Sestrojí rovnoběžky a kolmice
• Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché 
osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru 

• Upevňování a automatizace násobilkových spojů
• Dělení se zbytkem v oboru násobilky
• Pamětné sčítání a odčítání s využitím analogie
• Vlastnosti sčítání – záměna a sdružování sčítanců
• Vlastnosti násobení - záměna a sdružování činitelů
• Počítání se závorkami, přednost násobení a dělení 
před sčítáním a odčítáním
• Násobení a dělení přirozených čísel 10,100 a 1 000 
zpaměti
• Pamětné násobení dvojciferného čísla číslem 
jednociferným
• Rozšíření číselného oboru do 10 000 a milionu, čtení, 
psaní a porovnávání čísel
• Orientace na číselné ose
• Seznámení se záporným číslem
• Rozvinutý zápis víceciferného čísla
• Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000
• Písemné násobení jednociferným, dvojciferným 
činitelem
• Písemné dělení jednociferným dělitelem
• Násobení a dělení číslem 1 000, 10 000
• Vztahy - kolikrát se zvětší (zmenší) jedna veličina, 
tolikrát se zvětší (zmenší) druhá veličina
• Řešení a zápis nerovnic
• Přímá úměrnost
• Římské číslice I až XX, čtení kapitol v knížkách
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M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel
M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose
M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data
M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy
M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce
M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran
M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu
M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 

překládáním papíru
• Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě
• Určí základní prostorové útvary

• Čtení a zapisování zlomků, pojmenování jednotlivých 
částí zlomku, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
• Výpočty části z celku
• Zaokrouhlování čísel na tisíce, desetitisíce do milionu
• Odhady výsledků sloužící k rychlé orientaci při 
kontrole (písemné sčítání, odčítání,násobení)
• Kontrola výsledků při početních operacích
• Práce s kalkulačkou - využít při kontrole výsledků
• Slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel (z různých 
oborů lidské činnosti, obměny úloh a vymýšlení 
podobných)
• Slovní úlohy na vztahy o n- více (méně), n-krát více 
(méně)
• Řešení slovních úloh na jeden nebo dva početní 
výkony
• Sloní úlohy na přímou úměrnost
• Slovní úlohy na výpočty poloviny,třetiny, čtvrtiny, 
pětiny a desetiny z daného počtu
• Jednotky času (sekunda, minuta, hodiny), hmotnosti 
(gram, kilogram, tuna) a objemu (litr, hektolitr) a 
vztahy mezi nimi
• Jednotky délky (metr, centimetr, milimetr, decimetr, 
kilometr) a jejich jednoduché převody a užití v běžném 
životě
• Číselné údaje v časové přímce – letopočty
• Práce s číselnými údaji z praktického života (počet 
obyvatel ve vesnici, městě, ceny zboží…)
• Práce s tabulkami a diagramy učebnicích- doplňování 
údajů ze slovních úloh
• Čtení údajů z tabulek a výpočet jejich průměru
• Sestavování tabulek žáky
• Orientace a čtení v jízdním řádu – vyhledání údajů 
podle zadání
• Základní útvary v rovině a prostoru, jejich rozlišování
• Pojmy vrchol, sousední a protější strany
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jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na 
obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky

• Trojúhelník rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý 
a jejich rýsování
• Trojúhelníková nerovnost
• Rýsování kružnice, kruhu a jejich rozlišení a popis
• Grafický součet a rozdíl úseček
• Určení obvodu mnohoúhelníku pomocí grafického 
součtu úseček
• Výpočty obvodů obdélníků a čtverců pomocí vzorců
• Rýsování rovnoběžek a kolmic, náčrty
• Pravý úhel – určení a rýsování pomocí pravítka s 
ryskou
• Přímka, polopřímka, úsečka, bod – rýsování a jejich 
popis
• Osově souměrné útvary
• Určení osy pomocí překládání
• Dokreslení osově souměrných útvarů, obrázků
• Útvary s více osami souměrnosti
• Čtverec a obdélník ve čtvercové síti a určování jejich 
obsahů (zatím bez vzorečků)
• Tělesa - krychle, kvádr, koule, válec, jehlan, kužel
• Vrcholy, strany a hrany některých těles
• Prostorová představivost - skládání z krychlí …

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení

   

Matematika 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků
M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose
M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly
M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace

Žák:
• Využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
• Provádí písemné početní operace v oboru přirozených 
čísel
• Zaokrouhluje přirozená čísla
• Provádí odhady
• Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 
početní operace celém oboru přirozených čísel
• Užívá jednotky času, hmotnosti, délky a objemu a 
převádí je
• Zná jednotky délky a jejich převody

• Procvičování všech početních výkonů při počítání 
zpaměti v oboru do 1 000 000
• Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnosti 
(komutativnost, asociativnost, distributivnost)
• Počítání s velkými čísly přes milion - rozšíření 
číselného oboru
• Písemné dělení jednociferným a dvojciferným 
dělitelem
• Písemné násobení dvojciferným trojciferným 
činitelem
• Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000
• Výhodné sčítání více čísel dohromady
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M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času
M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života
M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel
M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci
M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky
M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině
M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel
M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady 
a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel
M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku
M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel

• Vyhledává, sbírá a třídí data
• Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
• Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, 
obdélník, trojúhelník, kružnice)
• Určí obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
• Určí obvod obdélníku a čtverce
• Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá 
jednotky obsahu
• Určí základní prostorové útvary (tělesa)
• Zná pojmy podstava- dolní, horní, boční stěna, plášť, 
hlavní vrchol

• Používání kalkulačky – využívání při kontrole výpočtů 
i při řešení některých slovních úloh
• Úlohy na přímou úměrnost
• Chápání vztah - kolikrát se zvětší (zmenší) jedna 
veličina, tolikrát se zvětší (zmenší) druhá veličina
• Řešení a zápis nerovnic ze slovních úloh
• Rozvinutý zápis víceciferných čísel
• Římské číslice I až X, L, C, D, M, čtení letopočtů a 
kapitol
• Čtení a zapisování zlomků, pojmenování jednotlivých 
částí zlomku, sčítání a odčítání zlomků se stejným 
jmenovatelem
• Výpočty části z celku
• Zavádění pojmu desetinný zlomek
• Zaokrouhlování čísel na statisíce a miliony
• Provádění odhadů a kontrola výsledků početních 
operací
• Slovní úlohy z praktického života a jejich obměny (z 
různých oborů lidské činnosti, obměny úloh a 
vymýšlení podobných)
• Slovní úlohy na vztahy o n- více ( méně), n-krát více 
(méně)
• Řešení slovních úloh na dva až tři početní výkony
• Slovní úlohy na přímou úměrnost
• Slovní úlohy na určení šestiny, osminy a desetiny z 
daného celku
• Využívání nákresů a tabulek při řešení slovních úloh
• Jednotky času (sekunda, minuta, hodina), hmotnosti 
(gram, kilogram, metrický cent, tuna), objemu (litr, 
hektolitr), obsahu ( cm2, dm2, m2, a, ha), a vztahy 
mezi nimi
• Jednotky délky (metr, centimetr, milimetr, decimetr, 
kilometr) a jejich jednoduché převody a užití v běžném 
životě
• Využití číselných údajů v časové přímce k výpočtům 
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a porovnáním – zajímavosti ze světa zvířat, kosmu, 
vynálezy apod.
• Práce s číselnými údaji z praktického života – 
sestavování jednoduchých diagramů
• Vyhledávání a třídění číselných informací z běžného 
života
• Práce s tabulkami a diagramy v učebnicích- 
dopočítávání chybějících údajů z tabulek
• Čtení údajů z tabulek a výpočet jejich průměru
• Sestavování tabulek žáky
• Čtení údajů ve sloupkovém diagramu
• Orientace a čtení v jízdním řádu – vyhledání údajů 
podle zadání, na Internetu
• Rýsování souřadnic x, y a zápis bodů souřadnic bodů
• Trojúhelník rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý 
a jejich rýsování
• Trojúhelníková nerovnost
• Osově souměrné útvary a sestrojení osy úsečky
• Úhlopříčky a jejich vlastnosti
• Přesné rýsování čtverce, obdélníku a kružnice podle 
popisu slovního i písemného
• Procvičování zručnosti i vyjadřování se v geometrii
• Určování obvodu mnohoúhelníku pomocí grafického 
součtu úseček
• Obvody různých rovinných obrazců-libovolně 
zvolených mnohoúhelníků
• Výpočty obvodů obdélníků a čtverců pomocí vzorců
• Převody jednotek délky
• Práce s jednotkami obsahu
• Tělesa - krychle, kvádr, koule, válec, jehlan, kužel
• Vrcholy, strany a hrany
• Prostorová představivost - skládání z krychlí, těles, 
prostorových staveb z kostek, práce s dřevěnými 
stavebnicemi…
• Práce s novými pojmy těles - dolní, horní, boční 
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stěna, plášť, hlavní vrchol
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

    

5.4 Informatika 

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

Celkem

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Povinný   

   

Název předmětu Informatika
Oblast Informační a komunikační technologie
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně 

informační gramotnosti a získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky. Žáci se učí pracovat 
s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání a životě v budoucí profesní i zájmové činnosti. Žáci se učí 
rychle vyhledávat a zpracovávat informace pomocí internetu a informační a komunikační technologie 
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vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. Hodiny informatiky probíhají v oddělené třídě, kdy 
každý žák má k dispozici svůj počítač. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Informační a komunikační technologie

Kompetence k učení:
• vést žáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních 

komunikačních a informačních technologií
• připravit žáky na práci s PC, jako potřebu pro další studium a celoživotní vzdělávání
• vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci

Kompetence k řešení problémů:
• vést žáky k porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, 

zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
• ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést je k jejich 

ověřování a srovnání
• vést žáky ke schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické 

myšlení
Kompetence komunikativní:

• vést žáky ke komunikaci o probíraných tématech z různých zdrojů (encyklopedie, internet, 
učebnice)

• vést žáky k využívání širokých možností informačních a komunikačních prostředků
• vést žáky k porovnávání informací a poznatků a tím dosahovat větší věrohodnosti vyhledávaných 

informací

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

Kompetence sociální a personální:
• vést žáky k využívání výpočetní techniky výukových softwarů pro zvýšení efektivnosti učení a 

organizace práce v menší pracovní skupině
• vést žáky k využívání softwarových a hardwarových prostředků k tvořivosti a prezentaci svých 

pracovních výsledků
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Kompetence občanské:

• při využívání softwarů dbát u žáků na respektování práv k duševnímu vlastnictví
• vést žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na 

internetu či jiných médiích
Kompetence pracovní:

• vést žáky k šetrnému zacházení s výpočetní technikou
Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Žáci na I. stupni využívají vzdělávací programy. V rozvrhu je pro žáky 5. ročníku stanovena 1 vyučovací 
hodina Informatiky týdně, ale ostatní žáci využívají počítače v rámci ostatních vyučovacích předmětů. 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni standartním způsobem, tj. známkami 1 - 5. 
   

Informatika 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady
ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím
ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty
ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích

Žák:
• Využívá základní a standardní funkce počítače a jeho 
nejbližší periferie
• Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i 
software a postupuje poučeně v případě jejich závad
• Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
• Pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém 
editoru
• Ovládá a aktivně využívá výukové programy
• Při vyhledávání na internetu používá jednoduché a 
vhodné cesty
• Vyhledávání informací na portálech, v knihovnách, v 

• Ovládání počítače
• Popis součástí
• Tisk a ukládání dokumentů na lokální disk
• Orientace na klávesnici
• Pravidla práce s počítačem
• Virové nebezpečí
• Legální software
• Souborová struktura počítače, rozdíl mezi souborem 
a složkou, druhy souborů, práce se sítí, možnosti 
ukládání souborů, kopírování mazání
• Základní ovládání programu Word nebo jiného 
textového editoru
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ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení
ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru

databázích
• Komunikuje prostřednictvím internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení•

• Práce se souborem, otevření, zavření, uložení a tisk 
dokumentů
• Psaní a mazání textu
• Formát písma, odstavce
• Vkládání a základní úprava obrázků
• Kopírování textu a obrázků
• Práce s více otevřenými dokumenty
• Kopírování mezi internetem a textovým editorem
• Tvorba, úprava a vkládání rastrových obrázků
• Základy tvorby referátu
• Základy práce s digitální fotografií
• Práce s výukovými programy
• Ovládání internetového prohlížeče
• Domény
• Nejznámější české vyhledávací portály
• Využití vyhledávače Gogole
• Zřízení a údržba e-mailové adresy na veřejném 
serveru, odesílání a příjem e-mailu
• Práce s adresářem, sms brána, chat

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

    

5.5 Člověk a jeho svět 

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

Celkem

0 0 0 3 3 0 0 0 0 6
 Povinný Povinný   

   

Název předmětu Člověk a jeho svět
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Přírodověda

 Časová dotace:
4. ročník 1 hod/týdně
5. ročník 2 hod/týdně
Charakteristika vyučovacího předmětu:

• Vyučuje se ve čtvrtém a pátém ročníku po jedné  hodině týdně 
• Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:
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Místo, kde žijeme

• Okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů
• Působení lidí na krajinu a životní prostředí

Lidé kolem nás   
• Základní globální problémy, globální problémy přírodního prostředí

Lidé a čas
• Současnost a minulost v našem životě

Rozmanitost přírody
• Země jako planeta sluneční soustavy
• Proměnlivosti a rozmanitosti živé a neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, 

životní podmínky
• Rovnováha v přírodě
• Vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné 

pohromy, ekologické katastrofy
Člověk a jeho zdraví

• Lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské 
reprodukce

• Péče o zdraví
• Odpovědnost člověka za své zdraví

Vlastivěda
4. ročník 2 hod/týdně
5. ročník 2 hod/týdně
 
Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda:

• Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů, ve vlastivědě se realizují tři okruhy:
Místo, kde žijeme

• Chápání organizace života v obci, ve společnosti
• Praktické poznávání místních, regionálních skutečností
• Postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění

Lidé kolem nás   
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• Seznamování se se základními právy a povinnostmi ve společnosti
• Směřování k výchově budoucího občana demokratického státu
• Upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi
• Uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti a rovného 

postavení mužů a žen
Lidé a čas
o Orientace v dějích čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Předmět se vyučuje ve dvou spojených ročnících, využívá se skupinové výuky, častá je realizace 
krátkodobých projektů.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy • Český jazyk

• Anglický jazyk
• Prvouka
• Hudební výchova
• Výtvarná výchova
• Tělesná výchova

Kompetence k učení: 
Nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit 
vlastní učení, vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci, vést 
žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků, umožnit žákům poznávat smysl a cíl 
učení a umět posuzovat vlastní pokrok, na základě prožitku úspěchu vést žáky k potřebě dalšího studia a 
celoživotního vzdělávání.
Kompetence k řešení problémů: 
Vést žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat 
problémy a nesrovnalosti, ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést 
je k jejich ověřování a srovnávání, vést žáky k ověřování správnosti řešení problému.

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

Kompetence komunikativní:
Rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou 
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společnost, přírodní jevy a historické události, seznámit žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o 
probíraných tématech (kroniky, encyklopedie, internet, učebnice, návody), vést žáky k využívání širokých 
možností informačních a komunikačních prostředků.
Kompetence sociální a personální:
Vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací i 
zpracovávání výstupů v oblasti výstupů vlastivědného a přírodovědného charakteru, předkládat žákům 
možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodržování, individuálním přístupem 
budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.
Kompetence občanské:
Na základě příkladů z historie vést žáky k respektování přesvědčení druhých lidí, vést žáky k chápání 
základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících environmentálních problémů, poznávání všeho, 
co žáky zajímá a co se jim líbí, v čem by mohli uspět, ukázat žákům význam jednotlivých složek životního 
prostředí i prostředí jako celku.
Kompetence pracovní:
Seznámit žáky s vlastnostmi některých materiálů, poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci 
a vést žáky k jejich eliminaci, naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit 
jim hledat vlastní postup.

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Předmět Člověk a jeho svět v sobě začleňuje Přírodovědu a Vlastivědu, Vlastivěda v sobě zahrnuje i úvod do 
Dějepisu. Přírodověda a Vlastivěda jsou hodnoceny zvlášť.

   

Člověk a jeho svět 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého Žák: Seznámení se s mapou a orientace v ní
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bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 

• určí a vysvětlí polohu svého bydliště
• určí světové strany v přírodě i podle mapy
• vyhledává jednoduché údaje na mapě
• zná význam měřítka mapy
• zná rozdíl mezi podnebím a počasím
• umí charakterizovat podnebí ČR
• orientuje se v pojmech státní symboly
• zná jméno prezidenta a premiéra ČR
• zná oficiální název ČR
• zná sousední státy ČR
• seznámí se s hlavním městem ČR
• poznává vybrané oblasti ČR
• charakterizuje kraj, ve kterém žije
• zná některé postavy ze Starých pověstí českých a z 
českého středověku
• orientuje se ve státních svátcích
• zná některé významné osobnosti a památná místa 
české historie a kultury
• využívá časové údaje a zapisuje je do časové přímky
• vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy 
mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve 
škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
• 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
• účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a 
odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných osob
• rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná 
poranění a zajistí lékařskou pomoc
• uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a 
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního 
chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku

• světové strany
• měřítko mapy
• nadmořská výška
• poloha a obyvatelstvo
• sousední státy
• pohoří, hory, nížiny
• vodstvo
• Praha a vybrané oblasti ČR
• počasí, podnebí
• půdy a zemědělství
• nerostné suroviny a průmysl
• orientace na časové přímce
• vybrané události nejstarších českých dějin
• vybrané osobnosti z Velkomoravské říše, rodu

Přemyslovců a Lucemburků

• kultura českého středověku (Jan Hus, J. A. 
Komenský, učení o trojím lidu)
• první Habsburkové na českém trůnu

Neživá příroda

• Voda, vzduch, půda
• Jednotky objemu, váhy
• Skupenství vody, složení vzduchu, některé horniny a 
nerosty, vznik půdy
• Koloběh vody v přírodě, význam vody a vzduchu ve 
spojitosti s živou přírodou

Živá příroda

• Houby, rostliny, živočichové (průběh a způsob 
života)



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Modrá sova 

88

Člověk a jeho svět 4. ročník

vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 

Žák:
• zkoumá vlastnosti věcí a látek, provádí měření, užívá 
základní jednotky
• seznamuje se s významem vody a vzduchu pro život, 
jejich oběhem v přírodě
• pojmenuje některé rostliny a živočichy, popíše stavbu 
jejich těla
• zná běžné zemědělské plodiny
• rozlišuje běžné druhy zeleniny a ovoce
• dodržuje pravidla pro chování v přírodě
• má základní informace postavení Země ve vesmíru
• chápe střídání ročních období a střídání dne a noci
• seznámí se s působením magnetické síly
• rozlišuje základní ekosystémy
• charakterizuje vybrané živočichy a rostliny
• rozlišuje vybrané jedovaté a jedné druhy hub

• Vybrané listnaté a jehličnaté stromy a keře
• Pozorování rostlin a živočichů v blízkém okolí
• Ohleduplnost, chování v přírodě, ochrana přírody, 
potravní řetězec
• Ekologie a ochrana přírody
• vybrané ekosystémy (les, park, lidská obydlí, pole, 
jezera a rybníky)

Vesmír a země

• sluneční soustava
• den a noc
• roční období

Lidé kolem nás

• základy pracovněprávních vztahů, vztahy v rodině, 
ve škole, ve skupině apod...
• formy vlastnictví, hodnota peněz, základy finanční 
gramotnosti

Člověk a jeho zdraví
• plánování času, zdravý životní styl
• první pomoc, chování v situacích, které vyžadují 
ošetření nebo přivolání kompetentních osob
• chování mezi muži a ženami
• tělesné změny a změny v chování v pubertě
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a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města)
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
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v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
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vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát

   

Člověk a jeho svět 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí

Člověk a prostředí

• seznamuje se se zásadami bezpečné manipulace s 

• Orientace na mapě ČR, Evropy i světa, na glóbusu
• nížiny a hory, vodstvo ČR i Evropy
• Počasí, podnebí
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ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů

elektrickými zařízeními
• zná jednoduché stroje a jejich praktické použití (páka, 
kladka, nakloněná rovina)
• má základní poznatky o využití elektrické energie
• zná zdroje elektrické energie
• zná pravidla a chování v přírodě a v CHKO, uvědomuje 
si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka do přírody a 
umí uvést příklad Třídění organismů
• zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody
• třídí organismy na skupiny podle znaků

Země ve vesmíru
• vysvětlí souvislosti na základě elementárních poznatků 
o Zemi
• názorně vysvětlí pohyb Země a jeho důsledky na 
globusu
• popíše postavení Země ve vesmíru

Rozmanitost podmínek života na Zemi
• zná základní společenstva v různých podnebných 
pásech
• zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy

Člověk a jeho zdraví
• popisuje základní stavbu a funkce lidského těla
• rozlišuje jednotlivé etapy lidského života
• zná historický vývoj člověka
• uplatňuje způsoby chování v modelových situacích 
ohrožujících život
• Popisuje polohu ČR v Evropě
• Vyjmenovává a vyhledává významné evropské státy
• Určuje polohu Evropy na Zemi
• Zná jednotlivé kontinenty a oceány
• Dokáže stručně charakterizovat vybrané státy EU
• Zná jméno prvního a posledního prezidenta ČSR, ČR

• Evropské státy a jejich hlavní města
• Sousední státy ČR
• Národopisné oblasti ČR
• Kontinenty a oceány

• Kultura středověku a raného novověku (vybrané 
stavební slohy)
• Vybrané osobnosti českého raného novověku z rodu 
Jagellonců a Habsburků
• Státní svátky v souvislosti s historickými událostmi 
Českých dějin
• Vybrané osobnosti novodobých i moderních dějin 
(buditelé, vynálezci, objevitelé, hlavy státu)

• Třídění živočichů, rostlin a hub
• Sluneční soustava, hvězdy a souhvězdí
• Fáze vývoje měsíce
• Objevování vesmíru
• Otáčení Země-den a noc
• Teplotní pásy (polární, mírný, tropický)
• Příroda v ČR
• Lidský organismus
• Vývoj člověka
• Zdraví a hygiena
• Nebezpečí návykových látek
• Krizové situace
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ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

• Zná pojmy a umí je časově zařadit
• Zná významné osobnosti a umí je zařadit do 
příslušného období
• Umí popsat rozdíly ve způsobu života v minulosti a 
dnes
• Umí popsat charakteristické rysy způsobu života v 
pravěku, středověku, novověku a dnes
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ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města)
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik
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ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
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ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
    

5.6 Prvouka 

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

Celkem

2 2 3 0 0 0 0 0 0 7
Povinný Povinný Povinný    

   

Název předmětu Prvouka
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Žáci si pozorováním, zkušeností, prožitkem a činnostním učením utvářejí vlastní obraz světa, poznávání 

sebe i svého okolí. Žáci vnímají soudobou společnost, způsob života, učí se věci, jevy a děje pojmenovávat, 
vyjadřovat své myšlenky, poznatky, dojmy a reakce. Tato vzdělávací oblast je propojena na životní realitu, 
minulost i budoucnost všech žáků. Tématické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, 
Rozmanitost neživé a živé přírody, Člověk a výchova ke zdraví jsou zastoupeny ve všech vyučovacích 
předmětech a navzájem na sebe navazují.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Prvouka je vyučována při spojení prvního a druhého ročníku, třetí ročník je spojen se čtvrtým.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Mezipředmětové vztahy • Český jazyk

• Anglický jazyk
• Člověk a jeho svět
• Hudební výchova
• Výtvarná výchova
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Název předmětu Prvouka
• Tělesná výchova

Kompetence k učení:
Nabízet žákům různé způsoby, metody a strategie učení, které jim umožní samostatně organizovat a řídit 
vlastní učení, vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci, vést 
žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných výsledků, umožnit žákům poznávat smysl a cíl 
učení a umět posuzovat vlastní pokrok, na základě prožitku úspěchu vést žáky k potřebě dalšího studia a 
celoživotního vzdělávání.
Kompetence k řešení problémů:
Vést žáky k tomu, aby vnímali problémové situace ve škole i mimo ni, učit je rozpoznávat a chápat 
problémy a nesrovnalosti, ukázat žákům různé zdroje informací, které mohou vést k řešení problému a vést 
je k jejich ověřování a srovnávání, vést žáky k ověřování správnosti řešení problému.
Kompetence komunikativní:
Rozvíjet u dětí dovednost správně, výstižně a logicky formulovat své myšlenky a názory na lidskou 
společnost, přírodní jevy a historické události, seznámit žáky s různými typy textů a obrazových materiálů o 
probíraných tématech (kroniky, encyklopedie, internet, učebnice, návody), vést žáky k využívání širokých 
možností informačních a komunikačních prostředků.
Kompetence sociální a personální:
Vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině při vyhledávání informací i 
zpracovávání výstupů v oblasti výstupů vlastivědného a přírodovědného charakteru, předkládat žákům 
možnosti stanovení pravidel pro činnost skupiny a vést je k jejich dodržování, individuálním přístupem 
budovat sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj.
Kompetence občanské:
Na základě příkladů z historie vést žáky k respektování přesvědčení druhých lidí, vést žáky k chápání 
základních vztahů v různých ekosystémech a souvisejících environmentálních problémů, poznávání všeho, 
co žáky zajímá a co se jim líbí, v čem by mohli uspět, ukázat žákům význam jednotlivých složek životního 
prostředí i prostředí jako celku.

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

Kompetence pracovní:
Seznámit žáky s vlastnostmi některých materiálů, poukázat na možná zdravotní a hygienická rizika při práci 
a vést žáky k jejich eliminaci, naučit žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožnit 
jim hledat vlastní postup.
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Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 

Místo, kde žijeme
Žák:
• vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 
školy.
• umí vyprávět o svém domově, bydlišti a okolí.
• umí se orientovat v místě svého bydliště, v okolí školy 
a v místní krajině.
• začlení svou obec, zná názvy nejbližších okolních obcí 
a měst.
• zná základní památky a údaje z historie obce a 
regionu.
• rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině.
• zná a dodržuje základní pravidla bezpečnosti silničního 
provozu

Lidé kolem nás
Žák:
• umí rozlišit vztahy mezi rodinnými příslušníky
• buduje si vztahy ve třídě, učí se respektovat a 
tolerovat spolužáky s jejich přednostmi i nedostatky
• zná a dodržuje pravidla slušného chování v rodině a ve 
společnosti
• umí vysvětlit, v čem spočívají některá povolání
• zvládá základní přípravu na vyučování

• orientace v čase a časový řád
• denní režim dětí, práce a odpočinek
• současnost, minulost a budoucnost v našem životě
• základní znaky obce
• kultura obce, regionální památky

• živá a neživá příroda
• znaky života
• živočichové v rámci vybraných přírodních 
společenstev
• rostliny a houby v rámci vybraných přírodních 
společenstev
• rovnováha v přírodě
• životní podmínky u nás i ve světě
• vlastnosti a změny látek
• význam neživé přírody pro život
• ochrana přírody a ohleduplné chování k životnímu 
prostředí

• zdravá výživa
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soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 

Lidé a čas:
Žák:
• umí se zorientovat v čase
• rozlišuje minulost, současnost a budoucnost
• zná základní lidové zvyky a tradice
• pojmenuje některé kulturní a historické památky

Rozmanitost přírody
Žák:
• rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny
• zná základní rozdělení živočichů a rostlin
• rozlišuje domácí a hospodářská zvířata
• zná vybraná zvířata volně žijící v určitých přírodních 
společenstvích
• dokáže uvést hlavní rozlišovací znaky a popsat stavbu 
těla vybraných živočichů
• umí vyjmenovat části rostlin
• zná vybrané druhy plodů a semen
• rozlišuje vybrané rostliny a jejich přirozené prostředí 
(zahrada, louka, les)
• pozná vybrané hospodářské a léčivé rostliny
• pozná běžně se vyskytující jedlé, nejedlé a jedovaté 
houby
• umí pozorovat, rozlišovat a popsat některé vlastnosti 
látek (barva, chuť, rozpustnost, hořlavost apod.)
• uvědomuje si význam životního prostředí pro člověka

Člověk a jeho zdraví
Žák:
• umí dodržovat základní hygienické návyky
• zná základy správné životosprávy
• umí pojmenovat základní části lidského těla
• zná zásady správného chování k sobě i k druhým
• dokáže dodržovat pravidla bezpečnosti pro chodce a 

• péče o zdraví
• lidské tělo a jeho části
• osobní bezpečí
• tísňová volání
• dopravní předpisy
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typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 

cyklisty
• zná názvy běžných onemocnění a úrazů
• zná základy prevence běžných onemocnění a úrazů
• umí dodržovat pokyny dospělých
• v případě potřeby dokáže přivolat pomoc
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(města)
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
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prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Prvouka 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)

Místo, kde žijeme
Žák:
• vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 
školy.
• umí vyprávět o svém domově, bydlišti a okolí.
• určí různými způsoby hlavní a vedlejší světové strany.

• domov
• škola
• obec, místní krajina
• okolní krajina
• doprava
• kultura, současnost a minulost
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ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 

• umí se orientovat v místě svého bydliště, v okolí školy 
a v místní krajině.
• začlení svou obec, zná názvy nejbližších okolních obcí 
a měst, zná naše hlavní město
• zná základní památky a údaje z historie obce a 
regionu.
• rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině.
• zná a dodržuje základní pravidla bezpečnosti silničního 
provozu

Lidé kolem nás
Žák:
• umí rozlišit vztahy mezi rodinnými příslušníky
• buduje si vztahy ve třídě, učí se respektovat a 
tolerovat spolužáky s jejich přednostmi i nedostatky
• zná a dodržuje pravidla slušného chování v rodině a ve 
společnosti
• umí vysvětlit, v čem spočívají některá povolání
• zvládá základní přípravu na vyučování

Lidé a čas:
Žák:
• umí se zorientovat v čase (hodiny, minuty, sekundy)
• přiřadí významná období svého života k jednotlivým 
kalendářním údajům
• rozlišuje minulost, současnost a budoucnost
• zná lidové zvyky a tradice
• pojmenuje některé kulturní a historické památky

Rozmanitost přírody
Žák:
• rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny
• zná základní rozdělení živočichů a rostlin

• živé a neživé přírodniny

• rodina, vztahy v rodině
• soužití a vzájemné chování lidí
• práce a povolání dospělých
• právo a povinnost

• orientace v čase a časový řád
• denní režim dětí, práce a odpočinek
• současnost, minulost a budoucnost v našem životě
• kultura, regionální památky

• živá a neživá příroda
• znaky života
• živočichové ve vybraných přírodních společenstvech
• rostliny a houby ve vybraných přírodních 
společenstvech
• rovnováha v přírodě, koloběh života na Zemi
• začlenění živočichů i rostlin do přírodního 
společenstva
• vlastnosti a změny látek
• význam živé i neživé přírody pro život
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vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech

• rozlišuje domácí a hospodářská zvířata
• rozlišuje zvířata volně žijící i v zajetí
• zná vybraná zvířata volně žijící v určitých přírodních 
společenstvích
• dokáže uvést hlavní rozlišovací znaky a popsat stavbu 
těla vybraných živočichů
• umí vyjmenovat části rostlin
• zná vybrané druhy plodů a semen
• rozlišuje vybrané rostliny a jejich přirozené prostředí 
(zahrada, louka, les, domov)
• pozná vybrané hospodářské a léčivé rostliny
• pozná běžně se vyskytující jedlé, nejedlé a jedovaté 
houby
• umí pozorovat, rozlišovat a popsat některé vlastnosti 
látek (barva, chuť, rozpustnost, hořlavost apod.)
• uvědomuje si význam životního prostředí pro člověka

Člověk a jeho zdraví
Žák:
• umí dodržovat základní hygienické návyky
• zná základy správné životosprávy
• umí pojmenovat části lidského těla
• umí pojmenovat lidské smysly
• zná zásady správného chování k sobě i k druhým
• dokáže dodržovat pravidla bezpečnosti pro chodce a 
cyklisty
• zná názvy běžných onemocnění a úrazů
• zná základy prevence běžných onemocnění a úrazů
• umí dodržovat pokyny dospělých
• v případě potřeby dokáže přivolat pomoc

• ochrana přírody a ohleduplné chování k životnímu 
prostředí

• zdravá výživa
• péče o zdraví
• lidské tělo a jeho části
• osobní bezpečí
• tísňová volání

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

   

Prvouka 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí
ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě)
ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 

Místo, kde žijeme
Žák:
• vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a 
školy.
• umí vyprávět o svém domově, bydlišti a okolí.
• určí různými způsoby hlavní a vedlejší světové strany.
• umí se orientovat v místě svého bydliště, v okolí školy 

• naše vlast
• domov
• škola
• obec, místní krajina
• okolní krajina
• typy krajiny a její využití
• voda v krajině
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krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost
ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům
ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností
ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti
ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije
ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost
ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě
ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů
ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

a v místní krajině.
• začlení svou obec, zná názvy vybraných obcí a měst.
• zná sousední státy.
• pojmenuje základní státní symboly.
• zná základní památky a údaje z historie obce, regionu i 
kraje.
• rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině.
• rozliší typy krajiny a jejich použití.
• zná a dodržuje základní pravidla bezpečnosti silničního 
provozu

Lidé kolem nás
Žák:
• umí rozlišit vztahy mezi rodinnými příslušníky (rodiny v 
úzkém i širším smyslu)
• buduje si vztahy ve třídě, učí se respektovat a 
tolerovat spolužáky s jejich přednostmi i nedostatky
• zná a dodržuje pravidla slušného chování v rodině a ve 
společnosti
• umí vysvětlit, v čem spočívají některá povolání
• zvládá základní přípravu na vyučování

Lidé a čas:
Žák:
• umí se zorientovat v čase
• rozlišuje minulost, současnost a budoucnost
• zná lidové zvyky a tradice
• pojmenuje některé kulturní a historické památky

Rozmanitost přírody
Žák:
• rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny
• rozlišuje živou a neživou přírodu

• orientace v krajině
• doprava
• kultura, současnost a minulost
• živé a neživé přírodniny, surovina a výrobek

• rodina, vztahy v rodině
• soužití a vzájemné chování lidí
• práce a povolání dospělých
• právo a povinnost

• orientace v čase a časový řád
• denní režim dětí, práce a odpočinek
• současnost, minulost a budoucnost v našem životě
• kultura, regionální památky

• živá a neživá příroda
• základy sluneční soustavy
• znaky života
• živočichové
• stavba těla obratlovců
• stavba těla bezobratlých
• rostliny
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ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek
ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech
ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu
ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí
ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního a 
vlastnického
ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam
ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 

• zná základní rozdělení živočichů a rostlin
• rozlišuje vybraná zvířata a jejich přirozené prostředí
• zná vybraná zvířata volně žijící v určitých přírodních 
společenstvích
• dokáže uvést hlavní rozlišovací znaky a popsat stavbu 
těla vybraných živočichů
• umí vyjmenovat části rostlin
• zná a vybrané druhy plodů a semen
• rozlišuje vybrané rostliny a jejich přirozené prostředí 
(zahrada, louka, les)
• pozná vybrané hospodářské, léčivé a jedovaté rostliny
• pozná běžně se vyskytující jedlé, nejedlé a jedovaté 
houby
• zná základní skupenství látek (pevné, plynné, kapalné)
• umí pozorovat, rozlišovat a popsat vlastnosti látek 
(barva, chuť, rozpustnost, hořlavost apod.)
• uvědomuje si význam životního prostředí pro člověka

Člověk a jeho zdraví
Žák:
• umí dodržovat základní hygienické návyky
• zná základy správné životosprávy
• umí pojmenovat části lidského těla a vybrané vnitřní 
orgány
• rozlišuje základní vývojová stádia člověka
• zná zásady správného chování k sobě i k druhým
• dokáže dodržovat pravidla bezpečnosti pro chodce a 
cyklisty
• zná názvy běžných onemocnění a úrazů
• zná základy prevence běžných onemocnění a úrazů
• zná základy první pomoci
• umí dodržovat pokyny dospělých
• v případě potřeby dokáže přivolat pomoc

• houby
• rovnováha v přírodě
• životní podmínky
• vlastnosti a změny látek
• základní podmínky pro život
• ochrana přírody a ohleduplné chování k životnímu 
prostředí

• zdravá výživa
• péče o zdraví
• lidské tělo a jeho části
• osobní bezpečí
• tísňová volání
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základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě)
ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení
ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy
ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy
ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města)
ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy
ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 
minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
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státních svátků a významných dnů
ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností 
člověka
ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením 
času a střídáním ročních období
ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy
ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat
ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit
ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
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na oprávněné nároky jiných osob
ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista
ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek
ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou
ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět

    

5.7 Hudební výchova 

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

Celkem

1 1 2 2 2 0 0 0 0 8
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a 

poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě a k jejímu aktivnímu vnímání. Hudební 
činnosti vedou k rozvoji hudebních schopností a dovedností žáka. Žáci zpívají sólově, skupinově, rozvíjejí 
instrumentální i pohybové dovednosti, učí se základy hry na flétnu.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Hudební výchova je vyučována v I. třídě 1 hodinu týdně, ve II. třídě dvě hodiny týdně.

Integrace předmětů • Hudební výchova
Mezipředmětové vztahy • Český jazyk

• Anglický jazyk
• Matematika
• Prvouka
• Člověk a jeho svět
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Název předmětu Hudební výchova
• Výtvarná výchova
• Tělesná výchova

Kompetence k učení:
Vedení žáků k učení se prostřednictvím vlastní tvorby, zprostředkování pohledu na umění a kulturu jako na 
způsob poznávání světa, rozvoj tvořivosti žáků aktivním osvojováním různých výtvarných a hudebních 
technik, vnímaní uměleckých děl v jejich historickém kontextu.
Kompetence k řešení problémů:
Vedení žáků k tomu, aby vyhledávali vazby mezi druhy umění a uměleckými žánry na základě podobnosti 
jejich znaků a témat, která jsou jimi zpracovávána, otevírání před žáky možnosti volby vhodných výtvarných 
a hudebních vyjadřovacích prostředků, kritické myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorbě.
Kompetence komunikativní:
Otvírání před žáky možností přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání, rozvoj 
dovedností důležitých pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu z uměleckého díla a kulturního zážitku.
Kompetence sociální a personální:
Předkládání dostatečného množství příkladů pro vytváření potřeby pohybovat se v estetickém 
prostředí, poskytování prostoru pro osobité výtvarné i hudební projevy žáků.
Kompetence občanské:
Seznamování žáků s významnými výtvarnými a hudebními díly a jejich autory, vytváření potřeby návštěv 
výstav výtvarných prací a hudebních koncertů, podchycování individuálního zájmu žáků o kulturní dění a 
jeho podporu.

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

Kompetence pracovní:
Osvojování si výtvarných a hudebních technik a hry na nástroje. Vysvětlit žákům, jak správně používat 
výtvarné potřeby a jak o ně pečovat, vysvětlit žákům, jak správně používat hudební pomůcky a nástroje a 
jak o ně pečovat, objasnit žákům základní pravidla v předmětech hudební a výtvarná výchova, rozvíjení 
potřeby uspokojení a radosti v oblasti umění a kultury u dětí.

   

Hudební výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Modrá sova 

116

Hudební výchova 1. ročník

• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby

Žák:
• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase, v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti
• realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not
• využívá na základě svých hudebních schopností a 
dovedností jednoduché popř. složitější hudební nástroje 
k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní
• rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

Žák:
• vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace
• rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 
hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny, ztvárňuje hudbu pohybem s 
využitím tanečních kroků, na základě individuálních 
schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace

• stupnice dur, moll
• jednohlas
• dvojhlas
• tónika
• dominanta
• hudební výraz
• jednoduchý hudební doprovod na nástroje Orffova 
instrumentáře, Boomwhackers
• polyfonie
• hra na flétnu
• téma
• vztah předvětí a závětí
• repetice
• skupiny not (osminová nota s tečkou, čtvrťová nota s 
tečkou, šestnáctinová nota)
• G klíč
• stupnice D dur
• předznamenání – bé a křížek
• epizody ze života skladatelů poslouchané hudby
• hudební forma malá (a,b a,b,a) a rondo
• Orffův instrumentář
• symfonický orchestr
• dirigent, sbormistr, kapelník
• stupňování (gradace uvnitř hudby)
• synkopa
• koruna
• polyfonie
• variace
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Hudební výchova 1. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

   

Hudební výchova 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 

Žák:
• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase, v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti
• realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not
• využívá na základě svých hudebních schopností a 
dovedností jednoduché popř. složitější hudební nástroje 
k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 

• stupnice dur, moll
• jednohlas
• dvojhlas
• tónika
• dominanta
• hudební výraz
• jednoduchý hudební doprovod na nástroje Orffova 
instrumentáře, Boomwhackers
• polyfonie
• hra na flétnu
• téma
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Hudební výchova 2. ročník

výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

skladeb a písní
• rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

Žák:
• vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace
• rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 
hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny
• ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, 
na základě individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace

• vztah předvětí a závětí
• repetice
• skupiny not (osminová nota s tečkou, čtvrťová nota s 
tečkou, šestnáctinová nota)
• G klíč
• stupnice D dur
• předznamenání – bé a křížek
• epizody ze života skladatelů poslouchané hudby
• hudební forma malá (a,b a,b,a) a rondo
• Orffův instrumentář
• symfonický orchestr
• dirigent, sbormistr, kapelník
• stupňování (gradace uvnitř hudby)
• synkopa
• koruna
• polyfonie
• variace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
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Hudební výchova 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

Žák:
• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase, v durových i 
mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 
dovednosti
• realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not
• využívá na základě svých hudebních schopností a 
dovedností jednoduché popř. složitější hudební nástroje 
k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 
skladeb a písní
• rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

Žák:
• vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace
• rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 
hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny
• ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, 
na základě individuálních schopností a dovedností 
vytváří pohybové improvizace

stupnice dur, moll
• jednohlas
• dvojhlas
• tónika
• dominanta
• hudební výraz
• jednoduchý hudební doprovod na nástroje Orffova 
instrumentáře, Boomwhackers
• polyfonie
• hra na flétnu
• téma
• vztah předvětí a závětí
• repetice
• skupiny not (osminová nota s tečkou, čtvrťová nota s 
tečkou, šestnáctinová nota)
• G klíč
• stupnice D dur
• předznamenání – bé a křížek
• epizody ze života skladatelů poslouchané hudby
• hudební forma malá (a,b a,b,a) a rondo
• Orffův instrumentář
• symfonický orchestr
• dirigent, sbormistr, kapelník
• stupňování (gradace uvnitř hudby)
• synkopa
• koruna
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Hudební výchova 3. ročník

• polyfonie
• variace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

   

Hudební výchova 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
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Hudební výchova 4. ročník

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase
HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře
HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie
HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální

Žák:
• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlasu
• rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje 
v rámci nejjednodušších hudebních forem
• využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné 
hře

Žák:
• reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
• rozlišuje jednotlivé kvality tónu, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

Žák:
• rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 
nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální

• pomalu – rychle
• zrychlování – zpomalování
• zesilování – zeslabování
• p – mf – f
• vesele – smutně
• rozvážně – živě
• pochod
• hudba k tanci
• hudba k slavnostním příležitostem
• menuet
• rock a taneční pohyb

• zvuk – tón
• tón dlouhý – krátký
• hluboko – vysoko
• vesele – smutně
• nota čtvrťová, osminová, půlová, celá
• pomlka čtvrťová, osminová, půlová
• stupnice C Dur
• notová osnova
• taktová čára

• hudba vokální a instrumentální
• lidová píseň – píseň umělá
• orchestr – sólo
• předvětí - závětí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
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Hudební výchova 4. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

   

Hudební výchova 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální
HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti

Žák:
• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlasu
• rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje 
v rámci nejjednodušších hudebních forem
• využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné 
hře

pomalu – rychle
• zrychlování – zpomalování
• zesilování – zeslabování
• p – mf – f
• vesele – smutně
• rozvážně – živě
• pochod
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Hudební výchova 5. ročník

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not
HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní
HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby
HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace
HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny
HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace

Žák:
• reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie
• rozlišuje jednotlivé kvality tónu, rozpozná výrazné 
tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

Žák:
• rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 
nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální

• hudba k tanci
• hudba k slavnostním příležitostem
• menuet
• rock a taneční pohyb

• zvuk – tón
• tón dlouhý – krátký
• hluboko – vysoko
• vesele – smutně
• nota čtvrťová, osminová, půlová, celá
• pomlka čtvrťová, osminová, půlová
• stupnice C Dur
• notová osnova
• taktová čára

• hudba vokální a instrumentální
• lidová píseň – píseň umělá
• orchestr – sólo
• předvětí - závětí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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5.8 Výtvarná výchova 

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

Celkem

1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Výtvarná výchova vychází z obrazného vyjadřování pocitů a prožitků žáků, je postavena na tvůrčích 

činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Obsah výtvarné výchovy spočívá v rozvíjení smyslové citlivosti 
žáků, uplatňování subjektivity a ověřování při tvorbě žáků.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
Integrace předmětů • Výtvarná výchova
Mezipředmětové vztahy • Matematika

• Prvouka
• Člověk a jeho svět
• Hudební výchova
• Tělesná výchova

Kompetence k učení:
Vedení žáků k učení se prostřednictvím vlastní tvorby, zprostředkování pohledu na umění a kulturu jako na 
způsob poznávání světa, rozvoj tvořivosti žáků aktivním osvojováním různých výtvarných a hudebních 
technik, 
vnímaní uměleckých děl v jejich historickém kontextu.

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

Kompetence k řešení problémů:
Vedení žáků k tomu, aby vyhledávali vazby mezi druhy umění a uměleckými žánry na základě podobnosti 
jejich znaků a témat, která jsou jimi zpracovávána, otevírání před žáky možnosti volby vhodných výtvarných 
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Název předmětu Výtvarná výchova
a hudebních vyjadřovacích prostředků, kritické myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorbě.
Kompetence komunikativní:
Otvírání před žáky možností přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání, rozvoj 
dovedností důležitých pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu z uměleckého díla a kulturního zážitku.
Kompetence sociální a personální:
Předkládání dostatečného množství příkladů pro vytváření potřeby pohybovat se v estetickém 
prostředí, poskytování prostoru pro osobité výtvarné i hudební projevy žáků.
Kompetence občanské:
Seznamování žáků s významnými výtvarnými a hudebními díly a jejich autory, vytváření potřeby návštěv 
výstav výtvarných prací a hudebních koncertů, podchycování individuálního zájmu žáků o kulturní dění a 
jeho podporu
Kompetence pracovní:
Osvojování si výtvarných a hudebních technik a hry na nástroje, vysvětlit žákům, jak správně používat 
výtvarné potřeby a jak o ně pečovat, vysvětlit žákům, jak správně používat hudební pomůcky a nástroje a 
jak o ně pečovat, objasnit žákům základní pravidla v předmětech hudební a výtvarná výchova, rozvíjení 
potřeby uspokojení a radosti v oblasti umění a kultury u dětí.

   

Výtvarná výchova 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ

Žák:
• Poznává a zobrazuje tvary a funkce lidských výtvorů, 
výtvarně zaznamenává jejich pohyb (ovály, elipsy, čáry)
• Sleduje a porovnává tvary užitkových předmětů z 
hlediska funkce a materiálu

Žák:
• Poznává a zobrazuje tvary a funkce lidských výtvorů, 
výtvarně zaznamenává jejich pohyb (ovály, elipsy, 
čáry)
• Sleduje a porovnává tvary užitkových předmětů z 
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Výtvarná výchova 1. ročník

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• Pozoruje a přibližně vystihuje proporční vztahy
• Poznává kulturu odívání a bydlení
• Porovnává ilustrace a jejich vyjadřovací prostředky
• Seznamuje se s různými druhy výtvarného umění

Žák:
• Poznává vlastnosti barev
• Míchá barvy
• Používá různé druhy štětců
• Používá vodové barvy, tempery, voskovky, suchý 
pastel
• Modelováním a konstrukcemi rozvíjí cit pro prostor
• Poznává různé druhy linie
• Rozvíjí smysl pro výtvarný rytmus (řadí, otiskuje, 
odlévá, vystřihuje…)

Žák:
• Výtvarně vyjadřuje svůj postoj a vnímání ke 
skutečnosti
• Vyhledává, pozoruje, rozlišuje, hodnotí, seskupuje, 
dotváří a kombinuje přírodní materiály
• Poznává, modeluje, zkouší pevnost, tažnost, ohebnost 
plastických materiálů
• Tvoří kompozice z různých prvků

Žák:
• Poznává teorie barev
• Kombinuje různé techniky
• Barevně vyjadřuje pocity a nálady
• Pojmenovává a porovnává světlostní poměry
• Vytváří volný výtvarný projev pozorováním 
skutečnosti
• Vytváří kompozici přírodních forem a materiálů
• Experimentuje se zaměřením na užitkovou a 
dekorativní formu

hlediska funkce a materiálu
• Pozoruje a přibližně vystihuje proporční vztahy
• Poznává kulturu odívání a bydlení
• Porovnává ilustrace a jejich vyjadřovací prostředky
• Seznamuje se s různými druhy výtvarného umění
• Ověřování komunikačních účinků
• Kresba a techniky plastického vyjadřování
• Ilustrátoři dětské knihy
• Malířství, grafika, sochařství, architektura
• Rozvíjení smyslové citlivosti
• Malba (barvy husté, řídké, světlé, tmavé, doplňkové; 
symbolické funkce barev)
• Malba, kresba, kombinované techniky
• Techniky plastického vyjadřování
• Kresba (přítlak, rovnoběžnost, křížení, odlehčení, 
zhušťování a zřeďování čar, násobení linie…)
• Malba, kresba, techniky plastického vyjadřování
• Uplatňování subjektivity
• Malba, kresba, techniky plastického vyjadřování
• Techniky plastického vyjadřování (vazba přírodnin, 
malba, kresba)
• Rozvíjení smyslové citlivosti
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Výtvarná výchova 1. ročník

• Vytváří jednoduché prostorové objekty
• Zpřesňuje proporce lidské postavy, konfrontuje 
představu se skutečností, výtvarně ztvárňuje 
vymyšlenou bytost, používá barevnou a tvarovou 
nadsázku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena

   

Výtvarná výchova 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 

Žák:
• Poznává a zobrazuje tvary a funkce lidských výtvorů, 
výtvarně zaznamenává jejich pohyb (ovály, elipsy, čáry)
• Sleduje a porovnává tvary užitkových předmětů z 
hlediska funkce a materiálu
• Pozoruje a přibližně vystihuje proporční vztahy
• Poznává kulturu odívání a bydlení

Žák:
• Poznává a zobrazuje tvary a funkce lidských výtvorů, 
výtvarně zaznamenává jejich pohyb (ovály, elipsy, 
čáry)
• Sleduje a porovnává tvary užitkových předmětů z 
hlediska funkce a materiálu
• Pozoruje a přibližně vystihuje proporční vztahy
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Výtvarná výchova 2. ročník

uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• Porovnává ilustrace a jejich vyjadřovací prostředky
• Seznamuje se s různými druhy výtvarného umění

Žák:
• Poznává vlastnosti barev
• Míchá barvy
• Používá různé druhy štětců
• Používá vodové barvy, tempery, voskovky, suchý 
pastel
• Modelováním a konstrukcemi rozvíjí cit pro prostor
• Poznává různé druhy linie
• Rozvíjí smysl pro výtvarný rytmus (řadí, otiskuje, 
odlévá, vystřihuje…)

Žák:
• Výtvarně vyjadřuje svůj postoj a vnímání ke 
skutečnosti
• Vyhledává, pozoruje, rozlišuje, hodnotí, seskupuje, 
dotváří a kombinuje přírodní materiály
• Poznává, modeluje, zkouší pevnost, tažnost, ohebnost 
plastických materiálů
• Tvoří kompozice z různých prvků

Žák:
• Poznává teorie barev
• Kombinuje různé techniky
• Barevně vyjadřuje pocity a nálady
• Pojmenovává a porovnává světlostní poměry
• Vytváří volný výtvarný projev pozorováním 
skutečnosti
• Vytváří kompozici přírodních forem a materiálů
• Experimentuje se zaměřením na užitkovou a 
dekorativní formu
• Vytváří jednoduché prostorové objekty
• Zpřesňuje proporce lidské postavy, konfrontuje 

• Poznává kulturu odívání a bydlení
• Porovnává ilustrace a jejich vyjadřovací prostředky
• Seznamuje se s různými druhy výtvarného umění
• Ověřování komunikačních účinků
• Kresba a techniky plastického vyjadřování
• Ilustrátoři dětské knihy
• Malířství, grafika, sochařství, architektura
• Rozvíjení smyslové citlivosti
• Malba (barvy husté, řídké, světlé, tmavé, doplňkové; 
symbolické funkce barev)
• Malba, kresba, kombinované techniky
• Techniky plastického vyjadřování
• Kresba (přítlak, rovnoběžnost, křížení, odlehčení, 
zhušťování a zřeďování čar, násobení linie…)
• Malba, kresba, techniky plastického vyjadřování
• Uplatňování subjektivity
• Malba, kresba, techniky plastického vyjadřování
• Techniky plastického vyjadřování (vazba přírodnin, 
malba, kresba)
• Rozvíjení smyslové citlivosti
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Výtvarná výchova 2. ročník

představu se skutečností, výtvarně ztvárňuje 
vymyšlenou bytost, používá barevnou a tvarovou 
nadsázku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

   

Výtvarná výchova 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 

Žák:
• Poznává a zobrazuje tvary a funkce lidských výtvorů, 
výtvarně zaznamenává jejich pohyb (ovály, elipsy, čáry)

Žák:
• Poznává a zobrazuje tvary a funkce lidských výtvorů, 
výtvarně zaznamenává jejich pohyb (ovály, elipsy, 
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Výtvarná výchova 3. ročník

vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě

• Sleduje a porovnává tvary užitkových předmětů z 
hlediska funkce a materiálu
• Pozoruje a přibližně vystihuje proporční vztahy
• Poznává kulturu odívání a bydlení
• Porovnává ilustrace a jejich vyjadřovací prostředky
• Seznamuje se s různými druhy výtvarného umění

Žák:
• Poznává vlastnosti barev
• Míchá barvy
• Používá různé druhy štětců
• Používá vodové barvy, tempery, voskovky, suchý 
pastel
• Modelováním a konstrukcemi rozvíjí cit pro prostor
• Poznává různé druhy linie
• Rozvíjí smysl pro výtvarný rytmus (řadí, otiskuje, 
odlévá, vystřihuje…)

Žák:
• Výtvarně vyjadřuje svůj postoj a vnímání ke 
skutečnosti
• Vyhledává, pozoruje, rozlišuje, hodnotí, seskupuje, 
dotváří a kombinuje přírodní materiály
• Poznává, modeluje, zkouší pevnost, tažnost, ohebnost 
plastických materiálů
• Tvoří kompozice z různých prvků

Žák:
• Poznává teorie barev
• Kombinuje různé techniky
• Barevně vyjadřuje pocity a nálady
• Pojmenovává a porovnává světlostní poměry
• Vytváří volný výtvarný projev pozorováním 
skutečnosti
• Vytváří kompozici přírodních forem a materiálů

čáry)
• Sleduje a porovnává tvary užitkových předmětů z 
hlediska funkce a materiálu
• Pozoruje a přibližně vystihuje proporční vztahy
• Poznává kulturu odívání a bydlení
• Porovnává ilustrace a jejich vyjadřovací prostředky
• Seznamuje se s různými druhy výtvarného umění
• Ověřování komunikačních účinků
• Kresba a techniky plastického vyjadřování
• Ilustrátoři dětské knihy
• Malířství, grafika, sochařství, architektura
• Rozvíjení smyslové citlivosti
• Malba (barvy husté, řídké, světlé, tmavé, doplňkové; 
symbolické funkce barev)
• Malba, kresba, kombinované techniky
• Techniky plastického vyjadřování
• Kresba (přítlak, rovnoběžnost, křížení, odlehčení, 
zhušťování a zřeďování čar, násobení linie…)
• Malba, kresba, techniky plastického vyjadřování
• Uplatňování subjektivity
• Malba, kresba, techniky plastického vyjadřování
• Techniky plastického vyjadřování (vazba přírodnin, 
malba, kresba)
• Rozvíjení smyslové citlivosti
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Výtvarná výchova 3. ročník

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

• Experimentuje se zaměřením na užitkovou a 
dekorativní formu
• Vytváří jednoduché prostorové objekty
• Zpřesňuje proporce lidské postavy, konfrontuje 
představu se skutečností, výtvarně ztvárňuje 
vymyšlenou bytost, používá barevnou a tvarovou 
nadsázku

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
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Výtvarná výchova 3. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Výtvarná výchova 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 

Žák:
• Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše i 
prostorově (zjednodušuje, tvoří kompozice)
• Tvoří linie různými nástroji v různých materiálech
• Poznává a porovnává design předmětů denní potřeby
• Zabývá se současnou oděvní kulturou mládeže
• Porovnává výrazové prostředky ilustrátorů dětských 
knih
• Poznává a používá komunikativní a estetickou funkci 
písma
• Rozpoznává různé způsoby uměleckého vyjadřování 
malířů, sochařů
• Poznává grafické techniky

• Kresba, malba, techniky plastického vyjadřování
• Kombinované techniky
• Ilustrátoři dětských knih
• Písmo
• Ověřování komunikačních účinků
• Figura, portrét, krajina, zátiší
• Socha, plastika, sousoší, bysta, reliéf
• Grafické techniky (tisk z koláže, tisk ze šablon, otisk, 
vosková technika, slepotisk…)
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Výtvarná výchova 4. ročník

porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Modrá sova 

134

Výtvarná výchova 4. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

   

Výtvarná výchova 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ
VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 

Žák:
• Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše i 
prostorově (zjednodušuje, tvoří kompozice)
• Tvoří linie různými nástroji v různých materiálech
• Poznává a porovnává design předmětů denní potřeby
• Zabývá se současnou oděvní kulturou mládeže

• Kresba, malba, techniky plastického vyjadřování
• Kombinované techniky
• Ilustrátoři dětských knih
• Písmo
• Ověřování komunikačních účinků
• Figura, portrét, krajina, zátiší
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Výtvarná výchova 5. ročník

zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další 
prvky a jejich kombinace
VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 
různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky
VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností
VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné)
VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a 
barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup; v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model
VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě
VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 

• Porovnává výrazové prostředky ilustrátorů dětských 
knih
• Poznává a používá komunikativní a estetickou funkci 
písma
• Rozpoznává různé způsoby uměleckého vyjadřování 
malířů, sochařů
• Poznává grafické techniky

• Socha, plastika, sousoší, bysta, reliéf
• Grafické techniky (tisk z koláže, tisk ze šablon, otisk, 
vosková technika, slepotisk…)
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Výtvarná výchova 5. ročník

neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění)
VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace
VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení

    

5.9 Tělesná výchova 

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

Celkem

2 2 2 2 2 0 0 0 0 10
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Tělesná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Žáci poznávají vlastní pohybové možnosti a zájmy, rozvíjí tělesnou zdatnost a duševní pohodu. Tělesná 

výchova zahrnuje spontánní pohybové činnosti, řízené i výběrové. Žáci si osvojují pohybové dovednosti na 
základě pěkného prožitku z pohybu a komunikace při pohybu. Předmět zahrnuje i speciální vyrovnávací 
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Název předmětu Tělesná výchova
cvičení pro zdravotně oslabené žáky, všestranně zaměřené pohybové činnosti i relaxační techniky. Plavání a 
výuku plaveckých dovedností absolvují žáci minimálně jednou během navštěvování 1.stupně.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Tělesná výchova je vyučována ve dvouhodinových blocích. K výuce je využíváno zařízení místní sokolovny, 
případně školní zahrady. 

Integrace předmětů • Tělesná výchova
Mezipředmětové vztahy • Anglický jazyk

• Matematika
• Prvouka
• Člověk a jeho svět
• Hudební výchova
• Výtvarná výchova

Kompetence k učení: 
Poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální rozvoj, prožívání souvislostí mezi tělesnou 
kondicí a psychickou pohodou, systematické sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti. 
Kompetence k řešení problémů: 
Přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty k jeho 
odstranění, hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech. 
Kompetence komunikativní: 
Vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva, otevírání prostoru diskusi o taktice družstva, pořizování 
záznamů a obrazových materiálů ze sportovních činností a jejich prezentace.
Kompetence sociální a personální:
Dodržování pravidel fair play, prezentace a podpora myšlenek olympijského hnutí, rozvoj spolupráce uvnitř 
kolektivu sportovního družstva, rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva.
Kompetence občanské:
Podpora aktivního sportování, objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných 
aktivitách, první pomoc při úrazech lehčího charakteru, emoční i věcné seznámení se škodlivostí požívání 
drog a jiných škodlivin.

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

Kompetence pracovní:
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Název předmětu Tělesná výchova
Příklady nutnosti dodržování pravidel ve sportu, v celém životě, vyhledávání možných rizik při pohybových 
činnostech a hledání cest jejich minimalizace, zpracovávání a prezentace naměřených výkonů.

   

Tělesná výchova 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením

Žák:
- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení
- spolupracuje při jednoduchých týmových a 
pohybových činnostech a soutěžích
- dodržuje základní hygienické návyky a zvládá základy 
sebeobslužnosti (používá
vhodné sportovní oblečení a obuv)
- dokáže dodržovat pitný režim během pohybové 
činnosti
- dodržuje pravidla chování a bezpečnosti při 
sportovních aktivitách v tělocvičně, na hřišti, v bazénu, v 
přírodě, v lese a přivolá pomoc při úraze
- uplatňuje správné držení těla v různých pohybových 
činnostech, zaujímá správné cvičební polohy
- zná a umí zareagovat na smluvené povely pokyny k 
osvojované činnosti a její organizaci
- rozumí užívané terminologii

Význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, 
délka a intenzita pohybu
Základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, 
cvičení s náčiním a na nářadí
Pohybové hry – s různým zaměřením, netradiční 
pohybové hry a aktivity s různým náčiním
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – cvičení s 
hudbou nebo rytmickým doprovodem, tance
Základy atletiky – běh rychlý a vytrvalostní, skok do 
dálky a do výšky, hod míčkem
Turistika a pobyt v přírodě (vycházky od lesa, chůze v 
terénu)
Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, 
průpravná, kompenzační, relaxační cvičení
Plavání – základní plavecké dovednosti
Základy sportovních her – manipulace s míčem, 
pálkou, spolupráce ve hře, průpravné hry
Průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
Hygiena při TV – vhodné oblečení a obutí, hygiena 
pohybových činností a cvičebního prostředí
Bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a 
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TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti
TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 

bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v 
šatnách, bezpečné ukládaní a příprava nářadí, náčiní a 
pomůcek, první pomoc
Komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví, 
smluvené povely, signály
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související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

   

Tělesná výchova 2. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením

Žák:
- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení
- spolupracuje při jednoduchých týmových a 
pohybových činnostech a soutěžích
- dodržuje základní hygienické návyky a zvládá základy 
sebeobslužnosti (používá
vhodné sportovní oblečení a obuv)
- dokáže dodržovat pitný režim během pohybové 
činnosti
- dodržuje pravidla chování a bezpečnosti při 
sportovních aktivitách v tělocvičně, na hřišti, v bazénu, v 
přírodě, v lese a přivolá pomoc při úraze
- uplatňuje správné držení těla v různých pohybových 
činnostech, zaujímá správné cvičební polohy
- zná a umí zareagovat na smluvené povely pokyny k 
osvojované činnosti a její organizaci
- rozumí užívané terminologii

Význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, 
délka a intenzita pohybu
Základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, 
cvičení s náčiním a na nářadí
Pohybové hry – s různým zaměřením, netradiční 
pohybové hry a aktivity s různým náčiním
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – cvičení s 
hudbou nebo rytmickým doprovodem, tance
Základy atletiky – běh rychlý a vytrvalostní, skok do 
dálky a do výšky, hod míčkem
Turistika a pobyt v přírodě (vycházky od lesa, chůze v 
terénu)
Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, 
průpravná, kompenzační, relaxační cvičení
Plavání – základní plavecké dovednosti
Základy sportovních her – manipulace s míčem, 
pálkou, spolupráce ve hře, průpravné hry
Průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
Hygiena při TV – vhodné oblečení a obutí, hygiena 
pohybových činností a cvičebního prostředí
Bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a 
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v 
šatnách, bezpečné ukládaní a příprava nářadí, náčiní a 
pomůcek, první pomoc
Komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví, 
smluvené povely, signály

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

   

Tělesná výchova 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 

Žák:
- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 

Význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, 
délka a intenzita pohybu
Základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, 
cvičení s náčiním a na nářadí
Pohybové hry – s různým zaměřením, netradiční 
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usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci

prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení
- spolupracuje při jednoduchých týmových a 
pohybových činnostech a soutěžích
- dodržuje základní hygienické návyky a zvládá základy 
sebeobslužnosti (používá
vhodné sportovní oblečení a obuv)
- dokáže dodržovat pitný režim během pohybové 
činnosti
- dodržuje pravidla chování a bezpečnosti při 
sportovních aktivitách v tělocvičně, na hřišti, v bazénu, v 
přírodě, v lese a přivolá pomoc při úraze
- uplatňuje správné držení těla v různých pohybových 
činnostech, zaujímá správné cvičební polohy
- zná a umí zareagovat na smluvené povely pokyny k 
osvojované činnosti a její organizaci
- rozumí užívané terminologii

pohybové hry a aktivity s různým náčiním
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – cvičení s 
hudbou nebo rytmickým doprovodem, tance
Základy atletiky – běh rychlý a vytrvalostní, skok do 
dálky a do výšky, hod míčkem
Turistika a pobyt v přírodě (vycházky od lesa, chůze v 
terénu)
Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, 
průpravná, kompenzační, relaxační cvičení
Plavání – základní plavecké dovednosti

Základy sportovních her – manipulace s míčem, 
pálkou, spolupráce ve hře, průpravné hry
Průpravné úpoly – přetahy a přetlaky

Hygiena při TV – vhodné oblečení a obutí, hygiena 
pohybových činností a cvičebního prostředí
Bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a 
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v 
šatnách, bezpečné ukládaní a příprava nářadí, náčiní a 
pomůcek, první pomoc
Komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví, 
smluvené povely, signály

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

   

Tělesná výchova 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 

Žák:
- realizuje pravidelný pohyb, přiměřenou samostatnost 
a vůli po zlepšení
- zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v 
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo svalových 
oslabením
- zvládá osvojení pohybových dovedností
- respektuje pravidla bezpečného chování a osobní 
hygieny, přiměřeně reaguje na svůj úraz nebo úraz 
spolužáka
- reaguje na pokyny k vlastnímu provedení cvičení, je 
schopen zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
- dodržuje pravidla her a soutěží, jedná v duchu fair play 
a respektuje slabší a opačné pohlaví
- při pohybové činnosti užívá základní tělocvičné 

Význam pohybu zdraví – pohybový režim žáků, délka a 
intenzita pohybu
Základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, 
cvičení s náčiním a na nářadí
Pohybové hry – s různým zaměřením, netradiční 
pohybové hry a aktivity s různým náčiním
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – cvičení s 
hudbou nebo rytmickým doprovodem, tance
Základy atletiky – běh rychlý a vytrvalostní, skok do 
dálky a do výšky, hod míčkem
Základy sportovních her – manipulace s míčem, 
pálkou, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 
průpravné hry,
Turistika a pobyt v přírodě (vycházky od lesa, chůze v 
terénu)
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pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti
TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví
TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 

názvosloví, umí cvičit dle pokynů, cvičí dle nákresu a 
popisů
- samostatně organizuje činnost ve skupině, je schopen 
střídat role
- změří základní pohybové výkony a porovná je s 
předchozími výsledky
- sleduje informace o možných pohybových aktivitách

Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, 
průpravná, kompenzační, relaxační cvičení
Plavání
Příprava organismu – příprava před pohybovou 
činností, uklidnění po zátěži, protahovací cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, 
správné zvedání zátěže, průpravná, kompenzační, 
relaxační cvičení
Základy gymnastiky
Pohybové hry
Základy atletiky
Plavání
Základy sportovních her
Hygiena při TV- vhodné oblečení a obutí, hygiena 
pohybových činnosti a cvičebního prostředí
Bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a 
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečná příprava 
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc
Základy atletiky – rychlý a vytrvalý běh, skok do dálky, 
do výšky, hod míčkem
Základy sportovních her – manipulace s míčem, 
pálkou, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 
průpravné hry
Zásady jednání a chování – fair play, olympijské hry
Komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví, 
smluvené povely, signály
Pohybové hry – s různým zaměřením, netradiční 
pohybové hry a aktivity s různým náčiním
Průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
Základy atletiky – rychlý a vytrvalý běh, skok do dálky, 
do výšky, hod míčkem
Plavání – základní plavecké dovednosti
Zdroje informací o pohybových činnostech (nástěnka, 
časopis)
Další pohybové činnosti
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související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

   

Tělesná výchova 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení
TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích
TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy
TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci
TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří 
varianty osvojených pohybových her
TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka
TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti
TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví

Žák:
- realizuje pravidelný pohyb, přiměřenou samostatnost 
a vůli po zlepšení
- zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v 
souvislosti s jednostrannou zátěží nebo svalových 
oslabením
- zvládá osvojení pohybových dovedností
- respektuje pravidla bezpečného chování a osobní 
hygieny, přiměřeně reaguje na svůj úraz nebo úraz 
spolužáka
- reaguje na pokyny k vlastnímu provedení cvičení, je 
schopen zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
- dodržuje pravidla her a soutěží, jedná v duchu fair play 
a respektuje slabší a opačné pohlaví
- při pohybové činnosti užívá základní tělocvičné 
názvosloví, umí cvičit dle pokynů, cvičí dle nákresu a 
popisů
- samostatně organizuje činnost ve skupině, je schopen 
střídat role
- změří základní pohybové výkony a porovná je s 
předchozími výsledky
- sleduje informace o možných pohybových aktivitách

Význam pohybu zdraví – pohybový režim žáků, délka a 
intenzita pohybu
Základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, 
cvičení s náčiním a na nářadí
Pohybové hry – s různým zaměřením, netradiční 
pohybové hry a aktivity s různým náčiním
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – cvičení s 
hudbou nebo rytmickým doprovodem, tance
Základy atletiky – běh rychlý a vytrvalostní, skok do 
dálky a do výšky, hod míčkem
Základy sportovních her – manipulace s míčem, 
pálkou, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 
průpravné hry,
Turistika a pobyt v přírodě (vycházky od lesa, chůze v 
terénu)
Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, 
průpravná, kompenzační, relaxační cvičení
Plavání
Příprava organismu – příprava před pohybovou 
činností, uklidnění po zátěži, protahovací cvičení
Zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, 
správné zvedání zátěže, průpravná, kompenzační, 
relaxační cvičení
Základy gymnastiky
Pohybové hry
Základy atletiky
Plavání
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TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení
TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy
TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky
TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v 
místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy
ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením
ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele
ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením

Základy sportovních her
Hygiena při TV- vhodné oblečení a obutí, hygiena 
pohybových činnosti a cvičebního prostředí
Bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a 
bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečná příprava 
nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc
Základy atletiky – rychlý a vytrvalý běh, skok do dálky, 
do výšky, hod míčkem
Základy sportovních her – manipulace s míčem, 
pálkou, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, 
průpravné hry
Zásady jednání a chování – fair play, olympijské hry
Komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví, 
smluvené povely, signály
Pohybové hry – s různým zaměřením, netradiční 
pohybové hry a aktivity s různým náčiním
Průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
Základy atletiky – rychlý a vytrvalý běh, skok do dálky, 
do výšky, hod míčkem
Plavání – základní plavecké dovednosti
Zdroje informací o pohybových činnostech (nástěnka, 
časopis)
Další pohybové činnosti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita

    

5.10 Pracovní činnosti 

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

Celkem

1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název předmětu Pracovní činnosti
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu V předmětu pracovní činnosti žáci poznávají různé pracovní činnosti, dovednosti a  technologie, předmět 

přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Praktické pracovní dovednosti a návyky úzce navazují 
na estetické vnímání a rozvoj žáků. Předmět pracovní činnosti zahrnuje čtyři tématické okruhy: Práce 
s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce a Příprava pokrmů.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Při výuce klademe důraz na rozvoj tvořivosti, manuální zručnosti, výchovy ke zdraví a spolupráci. Předmět 
směřuje k tomu, aby si žáci osvojili dovednosti důležité pro jejich další život. Předmět je vyučován střídavě s 
výtvarnou výchovou ve dvouhodinových blocích, činnosti se prolínají.

Integrace předmětů • Člověk a svět práce
Výchovné a vzdělávací strategie: společné Kompetence k učení: 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Modrá sova 

150

Název předmětu Pracovní činnosti
Praktické osvojování práce podle návodu, vedení žáků k plánování činností při práci s technickými materiály 
a při přípravě pokrmů, poznávání výhod pořizování náčrtu při nejrůznějších činnostech, poznávání 
vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnost. 
Kompetence k řešení problémů:
Uvědomování si potřeby praktického ověřování řešení problémů, aplikace řešení při obdobných zadání a 
hledání nových způsobů využití dovedností při práci s technickými materiály a přípravě 
pokrmů, předkládání dostatečného množství příkladů nutnosti být schopen prakticky používat osvojené 
poznatky pro uplatnění na trhu práce, otevření prostoru pro zodpovědné rozhodování o vlastní profesní 
orientaci.
Kompetence komunikativní:
Vedení k účinné komunikaci při práci s technickými materiály, seznamování s přesným významem pojmů se 
vztahem k práci s materiály a při přípravě pokrmů, výklad pojmů souvisejících s volbou 
povolání, předkládání dostatku podnětů a příležitostí pro vlastní prezentaci žáků.
Kompetence sociální a personální:
Spolupráce ve dvojici a v malé skupině, přiřazování různých rolí v pracovní skupině a jejich prožívání, zážitek 
uvědomování si potřeby ohleduplnosti při práci ve skupině.
Kompetence občanské:
Otevírání prostoru pro pochopení různých činností člověka na životní prostředí a spoluzodpovědnosti za 
jeho ochranu, umožnění tvořivého přístupu žáků.

postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence pracovní:
Vedení k uvědomělému, správnému a bezpečnému používání všech používaných nástrojů, pomůcek a 
materiálů, vedení ke snaze o provedení práce v co nejlepší kvalitě, předkládání srovnání hospodárnosti 
různých postupů, které vedou k témuž cíli, vyhledávání možných rizik při různých činnostech a hledání cest 
k jejich minimalizaci, seznamování s konkrétními podnikatelskými aktivitami od záměrů až po jejich 
realizaci, vytváření prostoru pro přijímání promyšlených rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesní 
orientaci.

   

Pracovní činnosti 1. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

Žák:
- vytváří různé předměty různými postupy z tradičních a 
netradičních materiálů
- pracuje podle slovního návodu a předlohy
- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi
- pozoruje přírodu a pracuje s výsledky pozorování
- pečuje o nenáročné rostliny
- zná základní druhy nářadí a umí s nimi zacházet, 
dodržuje bezpečnost práce
- připraví stůl pro jednoduché stolování

Vlastnosti materiálu - přírodniny, modelovací hmota, 
papír, karton, textil, drát a folie
Pracovní pomůcky a nástroje-funkce a využití
Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce;
Lidové zvyky, tradice a řemesla
Stavebnice – plošné, prostorové, konstrukční
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Pěstování pokojových rostlin, setí a sázení
Pracovní pomůcky a nástroje-funkce a využití
Jednoduchá úprava stolu, příprava jednoduchých 
pokrmů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

   

Pracovní činnosti 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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Pracovní činnosti 2. ročník

• Kompetence pracovní
RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

Žák:
- vytváří různé předměty různými postupy z tradičních a 
netradičních materiálů
- pracuje podle slovního návodu a předlohy
- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi
- pozoruje přírodu a pracuje s výsledky pozorování
- pečuje o nenáročné rostliny
- zná základní druhy nářadí a umí s nimi zacházet, 
dodržuje bezpečnost práce
- připraví stůl pro jednoduché stolování

Vlastnosti materiálu - přírodniny, modelovací hmota, 
papír, karton, textil, drát a folie
Pracovní pomůcky a nástroje-funkce a využití
Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce;
Lidové zvyky, tradice a řemesla
Stavebnice – plošné, prostorové, konstrukční
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Pěstování pokojových rostlin, setí a sázení
Pracovní pomůcky a nástroje-funkce a využití
Jednoduchá úprava stolu, příprava jednoduchých 
pokrmů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

   

Pracovní činnosti 3. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé Žák: Vlastnosti materiálu - přírodniny, modelovací hmota, 
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Pracovní činnosti 3. ročník

předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování

- vytváří různé předměty různými postupy z tradičních a 
netradičních materiálů
- pracuje podle slovního návodu a předlohy
- zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 
stavebnicemi
- pozoruje přírodu a pracuje s výsledky pozorování
- pečuje o nenáročné rostliny
- zná základní druhy nářadí a umí s nimi zacházet, 
dodržuje bezpečnost práce
- připraví stůl pro jednoduché stolování

papír, karton, textil, drát a folie
Pracovní pomůcky a nástroje-funkce a využití
Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce;
Lidové zvyky, tradice a řemesla
Stavebnice – plošné, prostorové, konstrukční
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Pěstování pokojových rostlin, setí a sázení
Pracovní pomůcky a nástroje-funkce a využití
Jednoduchá úprava stolu, příprava jednoduchých 
pokrmů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace

   

Pracovní činnosti 4. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 

Podle své představivosti vytváří přiměřenými 
pracovními operacemi a postupy výrobky z různých 
materiálů
Využívá prvky lidových tradic při práci s různým 
materiálem

Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, 
papír a karton, textil, drát)
Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
Lidové zvyky, tradice, řemesla
Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
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Pracovní činnosti 4. ročník

při práci se stavebnicemi
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu
Udržuje pořádek na pracovním místě dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při 
úrazu – postihuje všechny části vzdělávacího obsahu 
pracovních činností

Provádí jednoduché montážní a demontážní práce

Pracuje dle slovního návodu, předlohy, jednoduchého 
náčrtu

Provádí jednoduché pěstitelské pokusy a pozorování, 
vede samostatně pěstitelské pokusy a pozorování

Ošetřuje a pěstuje o rostliny během růstu

Volí správné pomůcky, nástroje, náčiní

Pojmenuje (nábytek a spotřebiče) kuchyně

Připraví samostatně jednoduchý pokrm

Připraví tabuli pro jednoduché stolování, chová se 
vhodně při stolování

Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce

Stavebnice, sestavování modelů
Práce návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její 
zpracování, výživa rostlin
Pěstování rostlin ze semen
Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

Základní vybavení kuchyně

Výběr, nákup a skladování potravin, příprava pokrmů

Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování
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Pracovní činnosti 4. ročník

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

   

Pracovní činnosti 5. ročník

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

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů
ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy
ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 

Podle své představivosti vytváří přiměřenými 
pracovními operacemi a postupy výrobky z různých 
materiálů
Využívá prvky lidových tradic při práci s různým 

Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, 
papír a karton, textil, drát)
Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
Lidové zvyky, tradice, řemesla
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Pracovní činnosti 5. ročník

při práci se stavebnicemi
ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování
ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny
ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování
ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování
ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi 
a postupy na základě své představivosti různé výrobky 
z daného materiálu
ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic
ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu
ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž
ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 
jednoduchého náčrtu
ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny
ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní
ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu
ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně

materiálem

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu
Udržuje pořádek na pracovním místě dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytuje první pomoc při 
úrazu – postihuje všechny části vzdělávacího obsahu 
pracovních činností

Provádí jednoduché montážní a demontážní práce

Pracuje dle slovního návodu, předlohy, jednoduchého 
náčrtu

Provádí jednoduché pěstitelské pokusy a pozorování, 
vede samostatně pěstitelské pokusy a pozorování

Ošetřuje a pěstuje o rostliny během růstu

Volí správné pomůcky, nástroje, náčiní

Pojmenuje (nábytek a spotřebiče) kuchyně

Připraví samostatně jednoduchý pokrm

Připraví tabuli pro jednoduché stolování, chová se 
vhodně při stolování

Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce

Stavebnice, sestavování modelů
Práce návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem
Základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její 
zpracování, výživa rostlin
Pěstování rostlin ze semen
Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergi

Základní vybavení kuchyně

Výběr, nákup a skladování potravin, příprava pokrmů

Jednoduchá úprava stolu, pravidla správného 
stolování
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Pracovní činnosti 5. ročník

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm
ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování
ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
6.1 Způsoby hodnocení 

Hodnocení žáků probíha klasifikací. Na žádost rodičů je možno žáky se SVP klasifikovat slovně. 

6.2 Kritéria hodnocení 

Hodnocení na naší škole vychází z klasifikace prostřednictvím známek 1 - 5, učitel doplňuje 

známkování slovním komentářem. Chyba je v naší škole považována za součást každodenního 

života. Žáci hodnotí sami sebe i navzájem. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, 

prostřednictvím které získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede 

zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje.
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